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Beste,

Het maatschappelijk bewustzijn groeit dat het dominante voedsel- en landbouwsysteem
onhoudbaar is. Megastallen beschadigen door hun stikstofuitstoot de natuur, waterslurpende
exportgewassen staan haaks op drogere zomers, insecten en weidevogels verdwijnen, en in het
Globale Zuiden maken leefgebieden van inheemse volkeren vol biodiversiteit plaats voor de
productie van veevoeder. Het is een pijnlijke paradox dat terwijl dit landbouwsysteem veel
broeikasgassen uitstoot, het net het minst bestand is tegen klimaatontwrichting. Daarenboven
zijn zowel boeren als consumenten de dupe zijn van dit industrieel model in handen van een
kleine groep grote bedrijven. Boeren moeten steeds meer produceren tegen lagere prijzen,
consumenten zien hun keuze beperkt tot wat supermarkten willen aanbieden, met rekken vol
ongezond processed food, terwijl gezonde, lokale voeding niet voor iedereen betaalbaar is.
Gelukkig is er een groeiende groep mensen - boeren, activisten en wetenschappers in binnen- en
buitenland - die al geruime tijd het hoopvolle alternatief model van agro-ecologie ontwikkelen en
uitbouwen. Agro-ecologie is een samenhangend geheel van kennis en praktijk, een holistische
benadering die een wereldbeeld en natuurverhouding verbindt. Het is de concrete vertolking van
ecologisme, dat vertrekt van het inzicht dat alles samenhangt, we allemaal deel uitmaken van het
web van het leven. Dit besef van lotsverbondenheid gaat hand in hand met zorgzaam in de wereld
staan. Vanuit het agro-ecologisch denken en handelen is het bijvoorbeeld logisch dat je zowel
zorgt draagt voor het bodemleven als investeert in een verbindend sociaal netwerk rond de
boerderij. Het gaat over zorg dragen voor mens, bodem, natuur en sociale leefomgeving, en hoe
dit alles samenhangt en elkaar beïnvloedt.
Dit dossier, met artikels samengebracht uit Oikos nr. 98 en 99, toont hoe Tijdschrift OIKOS haar
rol opneemt als inspirator met sterke duidingsdossiers, net zoals ze ook dergelijke dossiers
realiseerde over de uitdagingen van biodiversiteit of wonen. Meer informatie vindt u op onze
website www.oikos.be.

Dirk Holemans
Hoofdredacteur Oikos Tijdschrift

Uit OIKOS TIJDSCHRIFT NR. 98 (juni 2021)

Uit OIKOS TIJDSCHRIFT NR. 99 (september 2021)

Iets minder dan tien jaar geleden verscheen in Oikos het eerste deel van een basisartikel over agro-ecologie van Marjolein Visser. In die tijd betekende dat voor veel
mensen het ontdekken van een geheel nieuwe benadering van voedsel en landbouw. Agro-ecologie was toen een weinig bekend drieluik van praktijken, onderzoek
en beweging. Ondertussen is de nood aan een alternatief systeem binnen het voedsel- en landbouwsysteem enkel maar toegenomen. De voorbije tien jaar denderde de
trein van schaalvergroting, industrialisering en natuurvernietiging enkel maar verder. Recente dossiers zoals het stikstofdossier en de megastallen, de verdroging en
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Dossier agro-ecologie

de klimaatontwrichting op de landbouw tonen hoezeer het dominante landbouwsysteem op een dood spoor zit.
Ondertussen heeft agro-ecologie, nog steeds weliswaar in moeilijke omstandigheden,
zich verder kunnen ontwikkelen. Het aantal boeren, nieuwe of bestaande, dat agro-ecologische praktijken omarmt neemt hand over hand toe. Ook internationaal erkennen
organisaties het belang ervan voor voedselzekerheid in onzekere tijden.
Zoals de artikelen tonen, is agro-ecologie een samenhangend geheel van kennis en
praktijk, een holistische benadering die een wereldbeeld en natuurverhouding verbindt. Centraal hierin staat de erkenning dat alles samenhangt, van de kwaliteit van
het bodemleven tot het uitmuntende sociale netwerk dat rond een agro-ecologische
boerderij ontstaat. Het gaat over zorg dragen voor mens, bodem, natuur en sociale
leefomgeving, en hoe dit alles samenhangt en elkaar beïnvloedt. Daarom ook dat we
hier verschillende auteurs hebben uitgenodigd om diverse dimensies van agro-ecologie te belichten.
Het is niet toevallig dat Marjolein Visser in haar terug- en vooruitblik agro-ecologie
ook omschrijft als een beweging richting hergronding. Dat is precies die koersverandering in onze samenleving die de Franse denker Bruno Latour bestempelt als de
enige uitweg uit de huidige impasse: het opnieuw zorg dragen voor het lokale met
een open blik op de wereld. Onze omgang met voedsel en land kan daar een cruciaal startpunt van zijn.
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Bodems en agro-ecologie: is
koolstof de heilige graal?
Jeroen Watté
Hoe kijken we naar bodems in de landbouw? Alle planten die ons voedselsysteem voort-

? Hoe

Een hectare steppe-, savanne- of
graslandbodem brengt bij de switch naar
landbouw bijna het dubbel — 45 ton
koolstof — in de atmosfeer.

bodems wereldwijd elk jaar dunner worden?
-

een zeer invloedrijk boek
-
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Klimaatopwarming door fossiele brandstoffen of verandering in landgebruik?

-

-

-

-

Sommige bodems zijn er zo slecht aan
toe dat ze met de huidige generatie
landbouwers zullen verdwijnen als
het verval niet wordt gestopt.
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-

peer review

-

raakte

-

‘De graanplanten op velden die zijn bemest met guano of nitraat van soda
onderscheiden zich voornamelijk door een diepgroene kleur en door bredere en
talrijkere bladeren; maar de oogst komt over het algemeen verre van overeen
met de verwachtingen die door dit veelbelovende uiterlijk worden gewekt.
Op een veld dat buitengewoon rijk is aan stikstofrijk voedsel, is er een soort
een kiembed: de bladeren en stengels zijn waterig en zwak, als gevolg van
het gebrek aan tijd in hun overhaaste groei om gelijktijdig uit de bodem de
in staat zijn om met hun organen een zekere stevigheid en weerstand over te
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omvallen, vooral op kalkbodems.’

-

-

-

-

Dust Bowl
native prairie zonder
Midwest

Soil

Conservation Act

-
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Chemische bodemanalyses: goed voor wie?

datie bij de oorsprong van die analyses
-

-

maar ziet geen correlatie tussen wat zo’n testen meten in de bodem en wat de

magic
in ons land
-

gangbare bodemtesten

alternatieve bodemtest die op basis van een meting van de bodemrespiratie een
-

energie mee uitsparen

10

Oikos 98, 2/2021

AGRO-ECOLOGIE

-

-

-

‘Landbouwonderzoek is misbruikt, om van de landbouwer niet een betere voedselteler, maar een meer
deskundige bandiet te maken’
-

Mycorrhiza zijn ook cruciaal in de
plantenbescherming: ze stimuleren de
fotosynthese en het afweersysteem
en helpen de plant in onkruidbeheer,
en bij droogte of andere stress.

-

Testament

An Agricultural
-

-

-

-
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-

-

de wortels van planten binnendringen en vergelijkbare voordelen bieden aan planten
-

-

-

Recent onderzoek toonde aan dat een
minerale NPK-bemesting in bodems in
China een verschuiving veroorzaakte
in schimmelpopulaties waarbij
ziekteveroorzakende schimmels toenamen
en symbiotische mycorrhiza afnamen.

-

Het precieze ontstaan van glomaline is nog niet
meer toegankelijke indicatoren van bodemge-

kan (laten) vaststellen
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-

-

-

-

-

-

Te mijden is ploegen, want de ploeg
breekt aggregaten open en vernietigt
dus ook de schimmeldraden die de
aggregaten samenhouden.

-
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Agroforestry
pasture cropping

pasture cropping wordt in

-

Rangeland ecologist

productiviteit
-

ductie en vleesproductie

‘Terwijl wetenschappelijke methoden op kleine schaal mechanistische kennis
hebben voortgebracht over bodems, water, planten, herbivoren en hun
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interacties, zijn slechts heel weinig beheersgebonden factoren meegenomen

beheer van boerderijen. Bijgevolg is hun nut erg beperkt voor boeren die
onderzoeken is onbekend voor veel boeren en landbouwwetenschappers.
Daarom is het nodig dat boeren die met succes regeneratieve principes en
praktijken toepassen in functionele boerderijsystemen, anderen onderwijzen
hoe regeneratief beheer gebeurt, en welke voordelen dat heeft.’

-

nomen en bodemkundigen zien ook wel dat je
-

Potentiële plantenvoeding verwordt
tot een sterk broeikasgas. Zieke bodems
verliezen organische stof aan de atmosfeer.

-
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-

landsparing

-

landsharing

agroforestry

landsparing
agroforestry bovendien naast voedsel en

De Standaard

-

-

-

-
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-

-

-

-

Bio
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We hebben weer meer boeren nodig
Over de wedloop tussen
voedselproductie en biodiversiteit
Myriam Dumortier en Wouter Vanhove
Ons geglobaliseerde voedselsysteem heeft rampzalige gevolgen voor de biodiversiteit,
terwijl biodiversiteit net essentieel is voor de voedselproductie. Willen we voedselproductie en biodiversiteit verzoenen, dan hebben we weer meer boeren nodig.

Schaalvergroting en biodiversiteit zijn niet verzoenbaar
Het was in oorsprong een mooi verhaal. Door de eeuwen heen produceerden steeds
minder boeren voedsel voor steeds meer mensen. Het gaf ons de ruimte om rijke culturen op te bouwen. Deze trend heeft zijn limieten overschreden. In Vlaanderen
. In dezelfde periode verdrievoudigde de oppervlakte per bedrijf. En dan is er nog de schaalvergroting in de
veeteelt. Veel boeren werden meegesleurd in een draaikolk van vergroten, specialiseren en steeds meer investeren.

vereist grote rechtlijnige genivelleerde percelen,
ontdaan van bomen, hagen, houtkanten, poelen en andere variaties en vakkundig ontwaterd.

Door de eeuwen heen produceerden
steeds minder boeren voedsel voor steeds
meer mensen. Het gaf ons de ruimte om
rijke culturen op te bouwen. Deze trend
heeft zijn limieten overschreden.

tijd een derde van de houtkanten verdwenen ,
ondanks alle subsidies om ze te bewaren. Op de
grotere percelen specialiseren bedrijven zich in
een beperkt aantal hoogproductieve gewassen. Momenteel liggen bijvoorbeeld aardappelen, ajuinen en wortelen goed in de markt. Het teeltplan biedt weinig ruimte voor
rustgewassen, zoals vlinderbloemigen.
Het werk gebeurt met hypermoderne tractoren, die door hun gewicht de bodem

een rol in de droge zomers van de laatste jaren, waardoor de landbouw meer oppervlaktewater is gaan verbruiken
pesticidenverbruik te verminderen . Het diepe ploegen en de veelvuldige toediening
van kunstmest en pesticiden zijn nefast voor de humusopbouw en vernietigen het
bodemleven
ten, springstaarten, regenwormen, duizendpoten en andere bodemorganismen, speelt
een belangrijke rol in zowel de bodemvruchtbaarheid als de weerstand tegen ziekten
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pesticiden op maat toedient en zich daardoor een milieuvriendelijk imago toemeet.
De gewassen hangen aan het infuus en de bodem blijft verweesd achter, als levenloos
substraat. Om het even scherp te stellen.
ren, de productie van kunstmest en pesticiden, de elektronica en het vele transport.
Landbouw is daarmee een belangrijke oorzaak van klimaatverandering, terwijl hij
er zelf steeds meer de dupe van is . De droogte, ten gevolge van klimaatverandering,
ste zorgen van de akkerbouwers. In Europa is de schade aan de landbouwproductie
.
Niet alleen het bodemleven, maar ook de rest van de biodiversiteit in het landbouwgebied stuikt in elkaar. Het aantal insecten in Duitse graslanden verminderde tussen
binnen enkele decennia uit te sterven, met landbouw als een van de voornaamste oorzaken
en planten is de voorbije decennia toegenomen . Voor de bestuiving door insecten
zaden, ook geen vogels. De Europese

Het aantal insecten in Duitse
graslanden verminderde tussen
2008 en 2017 met 78 procent.

cent optekenen . In Vlaanderen gingen tussen
biodiversiteit in het landbouwgebied.

. De som van het
aantal runderen en varkens is groter dan het aantal mensen, en het aantal kippen is
meer dan zes keer zo groot als het aantal mensen. Om al die dieren te kunnen voeden worden jaarlijkse vele duizenden tonnen soja ingevoerd
waar gretig ontbost wordt om onze vraag te kunnen bijbenen. Onze grootschalige veelijk ‘shit’, de mest dampt en druipt uit ons landbouwsysteem.

uitstoot. Na twee decennia verbetering gaat de trend weer de slechte kant op, alle
mestbeleid ten spijt. Ondertussen blijft in alle bossen en heiden in Vlaanderen de
stikstofdepositie dermate hoog, dat biodiversiteitsherstel onmogelijk is, ook niet in
natuurgebieden. Daar blijkt het intensieve verschralingsbeheer om de overmaat aan
stikstof te verwijderen de natuur schade te berokkenen . Landbouw veroorzaakte
naar waterlopen. Ook daar was er het voorbije decennium een bescheiden verbetering, die voor stikstof de laatste jaren weer de verkeerde richting uitgaat. Nog steeds
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Kaderrichtlijn Water vereiste goede ecologische toestand bereikt. Ook het aandeel

van de wereld. Nergens gaat de biodiversiteit meer achteruit dan in Latijns-Amerika ,
en onze veeteelt draagt daartoe bij.

, het
nemers verdubbelde en de prijs van landbouwgrond meer dan verdriedubbelde. Om

de hele boerderij als borg. Sommige boeren eindigen hun loopbaan met lege handen.
De kredietverlener heeft alles overgenomen en stelt zelf de boer tewerk. Ondertussen
keert de hele samenleving zich tegen de landbouw. De boer blijft vereenzaamd achter.
. Vlaanderen beschikt over een
gespecialiseerde hulporganisatie, vzw Boeren op een Kruispunt, die het ergste tracht
te voorkomen. En alsof dat nog niet genoeg is,
worstelen boeren ook met verhoogde gezondIn Frankrijk is Parkinson erkend als
heidsrisico’s. Alzheimer, geboorteafwijkingen en
kanker worden gelinkt aan regelmatig contact
beroepsziekte van landbouwers.
met pesticiden . In Frankrijk is Parkinson erkend
als beroepsziekte van landbouwers.

Schaalvergroting op maat van het geglobaliseerde voedselsysteem
De schaalvergroting in de landbouw volgt de schaalvergroting in de hele voedselketen.
Door opeenvolgende consolidaties in de agro- en voedingsindustrie ontstonden concerns die tot de machtigste ter wereld behoren. Met de overname van het Amerikaans
zaaigoed- en pesticidenbedrijf Monsanto werd de Duitse chemiereus Bayer de grootste
landbouwmachines in handen, met het Amerikaanse John Deere op kop. Vijf bedrijven,
seloogst. Zij dicteren de prijzen van de landbouwproducten en bepalen wat zal worden

delen. Nummer één is de Duitse Schwarz-groep, eigenaar van Lidl .

grote volumes eenvormige en voorspelbare grondstoffen, bij voorkeur met
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kwaliteiten op maat van de verwerking. Hier bevindt zich de kern van de incompatierwerking
Het vraagt ook voorspelbaarheid, dus zo weinig mogelijk genetische variatie. Ook wor-

Grootschalige voedselverwerking
vereist grote volumes eenvormige en
voorspelbare grondstoffen, bij voorkeur met
kwaliteiten op maat van de verwerking.

veelheid aan kleine bedrijven. Dat zou immers tijd
schalige voedselverwerking nodig heeft. Hun
eigenschappen zijn gedetailleerd omschreven,
voorspelbaar, soms zelfs op maat ontwikkeld van
de monoculturen waarin ze terecht komen.
geteeld en is dus in grote volumes beschikbaar.

De tussenstand in deze ontwikkeling is dat vandaag meer dan de helft van ‘s werelds
plantaardig voedsel uit slechts drie gewassen bestaat: rijst, maïs en tarwe en dat ook
binnen die gewassen de genetische variatie blijft afnemen. De ogenschijnlijke diversiteit die we vandaag in de rekken van de supermarkten vinden, is het resultaat van een
riet product uit de supermarkt tijdens gelijk welk seizoen en op gelijk welke plaats ter
wereld precies wat u ervan verwacht, alsof er geen biodiversiteit aan te pas kwam. Zo
dezelfde) twee miljard mensen overgewicht of obesitas.
De agro- en voedingsconcerns hebben een enorme macht ontplooid. Zij stuwen overheden, wetenschap, onderwijs en voorlichting naar nog meer schaalvergroting. Het is
Bayer Forward Farming
optie is om de wereldbevolking te kunnen blijven voeden. Opvallend genoeg scharen
Farm to Fork-strategie van de Europese
weg deze ambities waar te maken. Ze komen met oplossingen die steeds minder lang
meegaan, want ze negeren één aspect: veerkracht.
Biodiversiteit betekent veerkracht
In natuurlijke ecosystemen met een rijkdom aan levende organismen zie je zelden
grootschalige uitbraken van ziekten en plagen. Het zijn veerkrachtige systemen die
schokken kunnen opvangen. Wanneer ze degraderen, vallen schakels uiteen en verliezen ze aan veerkracht. Daar zijn talloze voorbeelden van.
Ten eerste zien we vandaag zelfs in natuurlijke ecosystemen steeds meer ziekten en
plagen opduiken. Ecosystemen verliezen aan veerkracht door onder meer klimaatjaren kregen onze bossen, die al onder druk stonden door de hoge stikstofdeposities,
opvallend veel plagen te verduren, zoals schorskevers en eikenprocessierupsen. In
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onze minst verontreinigde wateren worstelen salamanders, die zo al onder druk staan
door de slechte waterkwaliteit, met een Aziatische schimmelziekte. Eenmaal besmet
sterven ze binnen de week. De schimmel kwam hoogstwaarschijnlijk binnen via de
internationale handel in salamanders. Het zijn maar enkele voorbeelden.
Een landbouwsysteem is sowieso minder veerkrachtig dan een natuurlijk ecosysteem
veerkracht af. Het komt er voor de landbouw op neer de juiste balans te vinden tussen
insecten in maïsakkers in regeneratieve landbouw , waarbij geen insecticiden worden
gebruikt, dan in met insecticiden behandelde maïsakkers . Naarmate de biodiversiteit
afneemt, neemt de druk door plaaginsecten toe . Er zijn immers minder natuurlijke
vijanden (voor ons zijn dat eigenlijk natuurlijke vrienden). Hier ontvouwt zich een
vicieuze cirkel. Hoe minder biodiversiteit, hoe meer ziekten en plagen, hoe meer pesticiden er nodig zijn, hoe minder natuurlijke vijanden er over blijven. Daardoor zijn er
nog meer ziekten en plagen, waardoor er nog meer pesticiden nodig zijn, hetgeen uiteindelijk tot resistente ziekten en plagen leidt, waardoor de ontwikkeling van nieuwe,
. Het resultaat is een wedloop tussen pesticiden en resistente
ziekten en plagen.

Als daar immers een ziekte binnen raakt, dan vormen de grote aantallen dieren, hun
nabijheid tot elkaar, hun genetische gelijkheid en hun suboptimale gezondheid de
perfecte voedingsbodem voor een razendsnelle verspreiding. In dit systeem blijft bijzonder weinig veerkracht over. De uitbraak van een ziekte is niet alleen een ramp voor
de betrokken dieren en boer, de gevolgen ervan gaan veel verder. Voor vogelgriep
werd aangetoond dat grote stallen de perfecte omgeving vormen voor het ontstaan
van hoog pathogene varianten , met alle risico’s van dien voor de hele samenleving.
Ondertussen krijgen we ook indicaties dat de verminderde biodiversiteit in de landbouw doorwerkt tot in ons voedsel. In Oostenrijk vonden onderzoekers een rijkere
. In Nederland stelden onderzoekers vast
gangbare melkkoeien. Hier maakten de onderzoekers zich zorgen over de consequenties voor de dierengezondheid en voor de kwaliteit van het zuivel
onderzoekers hoe biologische en gangbaar geteelde durumtarwe tot een verschillende
lende broodkwaliteit. De broodkwaliteit van het biologische durum bleek superieur .
een vermindering van de diversiteit aan micro-organismen in ons lichaam worden we
vatbaarder voor tal van niet-overdraagbare aandoeningen , zoals bijvoorbeeld aller. Ook de mens verliest veerkracht.
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percentage dat toeneemt . Dit heeft met de toenemende nabijheid tussen mensen en
dieren te maken, in de eerste plaats omdat we met zoveel mensen zijn. Merkwaardig
genoeg blijkt er ook een verband met het verlies aan biodiversiteit. Wilde dieren die
ziekten op mensen kunnen overdragen, blijken talrijker aanwezig in gedegradeerde
dan in natuurlijke ecosystemen . Ze blijken ook talrijker aanwezig naarmate de soortenrijkdom afneemt . Dat is niet onlogisch: hun snelle voortplanting helpt hen om zich
aan te passen aan een degraderend ecosysteem én om immuniteit op te bouwen. Denk
. Ook hier

Het bewijsmateriaal blijft groeien, zowel voor het verlies aan biodiversiteit, als voor
de toename van ziekten en plagen en de afname van ons verweer daartegen. Finse
onderzoekers vonden zelfs een verlies aan biodiversiteit in de lucht: hoe meer verstedelijking, hoe geringer de schimmeldiversiteit

Sociaaleconomische diversiteit betekent veerkracht
Het verlies aan biodiversiteit gaat onvermijdelijk samen met een verlies aan sociale en
nen ook de kennis en ervaring die ermee verweven zijn . Het gaat onder meer om
verzamelen, veredelen, telen, oogsten, bewaren en verwerken van voedsel. Het geglobaliseerde voedselsysteem is wereldwijd al vele decennia lang en aan ijltempo een
oneindige rijkdom aan unieke kleinschalige sociale en economische praktijken aan
het wegvagen. Een voorbeeld: al eeuwenlang en in alle klimaten (en op sommige plaatsen ter wereld nog steeds) slaagt de mens erin
voedsel te bewaren zonder op fossiele brandstoffen gebaseerde koeling. Denk aan pekelen,
Het geglobaliseerde voedselsysteem is
fermenteren, drogen, roken, opleggen. Het gaat
wereldwijd al vele decennia lang en aan
om
oeroude kennis van onze voorouders, die we
ijltempo een oneindige rijkdom aan unieke

kleinschalige sociale en economische
praktijken aan het wegvagen.

moderne wetenschappelijke inzichten is die nochtans van onschatbare waarde om ons toekomstig
klimaatneutraal voedselsysteem vorm te geven.

Het geglobaliseerde voedselsysteem heeft niet alleen met steeds meer ziekten, plagen
schokken te verwerken. Toen de Russen onze peren niet langer smaakten, wisten we
met onze voorraden geen blijf meer. Het enige wat we konden verzinnen was de bomen
met ethefon te behandelen, een chemische stof die het rijpingsproces zodanig versnelt
dat het fruit van de bomen valt. Daarna kon het ter plekke machinaal worden vernie-

kregen we onze garnalen niet meer gepeld (dat gebeurt normaal gezien in Marokko)
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Circulariteit betekent veerkracht
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en onze aardbeien en asperges niet meer geoogst (dat gebeurt normaal gezien door
Oost-Europese seizoenarbeiders). We verliezen ook sociaaleconomische veerkracht.

Ook circulariteit is een bron van veerkracht. Terwijl natuurlijke ecosystemen volgens
kringlopen functioneren, en gemengde landbouwbedrijven dat oorspronkelijk ook
deden, heeft het geglobaliseerde voedselsysteem deze kringlopen doorbroken en lange
eenrichtingsstromen doen ontstaan.

Zuid-Amerikaanse ecosystemen
De vele duizenden tonnen soja die jaarlijks
worden uitgeput, terwijl Westvan Zuid-Amerika naar West-Europa varen,
vormen daar een schrijnende illustratie van.
Europa verdrinkt in de mest.
Zuid-Amerikaanse ecosystemen worden uitgeput, terwijl West-Europa verdrinkt in de mest.
Dat éénrichtingsstromen niet houdbaar zijn, is duidelijk. Ze vormen ook een absurde
zoals de verspreiding van ziekten en plagen. De kwetsbaarheid van onze geglobaliseerde economie was zelden zo zichtbaar als toen de in het Suezkanaal gestrande Ever
Given
maar ook van Aziatische diervoedersupplementen zoals vitaminen en aminozuren.
Hun containers stonden zowel op de Ever Given
sen op gang gekomen. Van het globale Zuiden naar het globale Noorden, op vlucht
toekomst . Doordat de impact van klimaatverandering op de voedselproductie zich
nergens zo hard laat voelen als in het globale Zuiden dreigt deze stroom alleen maar
toe te nemen.

Naar een veerkrachtig voedselsysteem
De meest betrouwbare optie om ook in tijden van klimaatverandering de wereldbevolking te kunnen blijven voeden, is het herstellen van veerkracht. Dit kunnen we
doen door de schaalvergroting terug te draaien (in de eerste plaats in de veehouderij),
de diversiteit te herstellen en de kringlopen opnieuw te sluiten. Wat we nodig hebben
is agro-ecologische landbouw, een landbouw op mensenmaat en in samenwerking
met de natuur.
We moeten de bomen, hagen, houtkanten, poelen en andere variaties in het landschap
herstellen en de biodiversiteit in ons landbouwlandschap omarmen. Biodiversiteit herstellen is de meest duurzame manier om ons tegen de toenemende risico’s op ziekten,
-
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prooien verorberen . Bij plagen breiden dergelijke predatorpopulaties zich uit en herstellen ze het evenwicht. De troeven van biodiversiteit voor de landbouwproductiviteit
werden reeds uitgebreid gedocumenteerd . Naarmate er minder biodiversiteit overblijft, ebt deze capaciteit weg. Pesticiden vernietigen biodiversiteit en horen niet thuis
in een veerkrachtig landbouwsysteem.
overstroming. In een genetisch divers systeem worden niet alle planten of dieren even

teiten te ontwikkelen, die aangepast zijn aan een steeds veranderende omgeving of
die bestand zijn tegen nieuw opduikende ziekten
of plagen. Zo evolueren gewassen mee met het
veranderende
klimaat. Dit vergt zaaigoed van
Jaarlijks zou de wereldwijde
zaadvaste
rassen
en geen hybriden in eigendom
spinnenpopulatie 400 à 800 miljoen

ton prooien verorberen.

binnen de gewassen blijkt ook de rest van de biodiversiteit te bevorderen .

Onze bodems moeten we koesteren, door geen zware tractoren te gebruiken, door
bodembewerking minimaal te houden en door een variatie aan gewassen in een goed
doordachte rotatie en menging te telen. De grond wordt best het jaar rond zoveel mogelijk begroeid gehouden. Elke gewasrotatie biedt ook ruimte aan rustgewassen, die de
bodem voeden en adem geven. Zo wordt het gehalte organische stof aangevuld en
gebeurt er humusopbouw. Zo wordt koolstof in de bodem gebonden, en worden water
op peil met gepaste hoeveelheden trage, organische mest van lokale oorsprong, zoals
. Zorg voor de bodem
stikstof en fosfor verminderen. Het zal de druk van de landbouw op de biodiversiteit
buiten het landbouwgebied milderen.
De veestapel moeten we weer in evenwicht brengen met de hoeveelheid lokaal
beschikbaar veevoeder, in de eerste plaats gras. Zowel op landbouwgraslanden als
in natuurgebieden ondersteunen herkauwers via begrazing zowel de voedselproductie als het natuurbehoud. Herkauwers hebben de unieke capaciteit om voor de mens
verdwenen. Met gras gevoed vee is gezonder, zowel voor dier, mens als planeet. En
kruidenrijk gras is nog beter. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt
. De invoer van veevoeder moet zo snel mogelijk afgebouwd worden. Een grondgebonden veestapel zal
veel kleiner zijn en zal stalmest produceren in volumes die in verhouding staan tot de
lokale mestbehoeften. Alleen zo kunnen kringlopen opnieuw worden gesloten. Dit
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Dit is een systeem waarin landbouw, natuurbehoud en natuurherstel innig met elkaar
verweven zijn. De rijke biodiversiteit in zowel het landbouw- als het natuurgebied versterken elkaar. Agro-ecologische landbouw heeft veel minder negatieve impact op
natuurgebieden. Natuurgebieden vormen een bron van veevoeder, in de vorm van
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heeft uiteraard implicaties voor ons dieet, we moeten onze consumptie van dierlijk
eiwit drastisch reduceren, hetgeen meteen ook onze eigen gezondheid ten goede komt.

productie van compost. De landbouwer kan zo bijdragen aan natuurbeheer. Er is dus
een ruime marge voor samenwerking tussen landbouw en natuurbeheer.

We hebben weer meer boeren nodig

gepaard gaat met een terugkeer naar het zware boerenbestaan van weleer. Agroecologische landbouw is een nieuwe en kennisintensieve landbouw, gestoeld op
ecologisch inzicht en slimme techniek. Kleine lichte tractoren vergemakkelijken het
werk van de boer, zonder de bodem te vernietigen
oppervlaktes te bewerken, zijn er weer meer boeren op het veld nodig, die met kennis van zaken
Met gras gevoed vee is gezonder,
samenwerken met de natuur.

zowel voor dier, mens als planeet.

De noodzaak om meer mensen op het land te krijEn kruidenrijk gras is nog beter.
gen is een belangrijk inzicht. Er is in elk geval
interesse genoeg. In onze hectische consumptiesamenleving is er veel behoefte aan eenvoudig werk op het land. Sommige mensen
keren de ratrace waarin ze werken de rug toe en schrijven zich in voor de Landwijzeropleiding . Voor laaggeschoolden, die in onze geautomatiseerde samenleving steeds
moeilijker werk vinden, biedt de landbouw een waardig alternatief. Ook vluchtelingen uit rurale streken kunnen via de landbouw een plaats in onze samenleving vinden.
len graag occasioneel de mouwen opstropen. Het werk op het land is verbindend, het
brengt ons dichter bij de natuur en het brengt ook heel verschillende mensen dichter
bij elkaar. Bovendien haalt het de boer uit zijn isolement.
Terwijl het vroeger (en in andere culturen nog steeds) een traditie was om met velen
samen te helpen bij de oogst (en daarna feest te vieren, vandaar de vele septemberkermissen), is vrijwilligerswerk in de landbouw bij ons niet langer toegestaan, omwille
van de strijd tegen zwartwerk. Ook beroepsmatig in de landbouw aan de slag gaan,
blijkt moeilijk. Nieuwe boeren vinden geen grond. De prijzen zijn onmogelijk hoog
in verhouding tot het karig inkomen dat volgt. Bestaande boeren hebben bovendien
moeite om medewerkers in te huren. Ook hier staat de kost niet in verhouding tot de
verwachte opbrengst. In deze omstandigheden is het heel moeilijk om meer mensen
op het land te krijgen.
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En toch is er een groeiende groep agro-ecologische boeren die het allemaal waarmaakt . Met hard werken en gesteund door hun lokale gemeenschap bouwen zij aan

hun model door zich in coöperatieve vennootschappen te organiseren. Daarin participeren meerdere boeren, alsook klanten. Samen verantwoordelijkheid dragen, is
minder zwaar. En in een boerderij met meerdere boeren kan een boer ook al eens op
vakantie, helemaal anders dus dan de gezinslandbouw van weleer. Door zich rechtstreeks met hun klanten te binden, via onder meer boerderijwinkels, groentemanden,
voedselteams, bio- en boerenmarkten, Community
Supported Agriculture en andere kleinschalige systemen, slagen ze erin een betere prijs te krijgen
Het resultaat van dit alles is dat
voor
hun producten. De consumenten zijn bereid
agro-ecologische landbouwers
dit te betalen omdat ze de kwaliteit van het voedgemiddeld een beter inkomen hebben
sel waarderen, en omdat ze graag deel uitmaken
dan gangbare landbouwers.
van dit toekomstgerichte verhaal. Het resultaat
van dit alles is dat agro-ecologische landbouwers
gemiddeld een beter inkomen hebben dan gangbare landbouwers . Ze genieten ook van meer zekerheid en een betere levenskwaliteit.
Aanvullend ontstond de voorbije jaren in en rond steden ook een variatie aan voedselcommons, plaatsen waar mensen samen voedsel produceren: voedselbossen,
permacultuurtuinen, stadslandbouw. Ze verlagen de drempel naar vers en gezond
voedsel. Al die initiatieven bereiken een groeiende groep bewuste consumenten en

Helaas zijn er nog steeds veel meer mensen die geen deel uitmaken van deze beweging, omdat ze er geen aandacht voor hebben, of omdat ze er de middelen niet voor
hebben. Dit laatste wordt dikwijls als argumentatie gebruikt om het gangbare voedselsysteem te rechtvaardigen, alsof vers, gezond en gifvrij voedsel het voorrecht van
rijke mensen zou zijn. Dit is pijnlijk, want toegang tot vers, gezond en gifvrij voedsel
vormt de basis voor een gezond leven. Voor de meerderheid van de mensen blijft het
goedkope voedsel in de supermarkt de norm, ten koste van de biodiversiteit en van
het klimaat en ten koste van hun eigen gezondheid. Het is voor de agro-ecologische
boer bijzonder moeilijk om op te tornen tegen een voedselsysteem dat absurd goedkoop produceert omdat het zijn kosten afwentelt op de samenleving.
heidssturing nodig. Wat als landbouwgronden in eigendom van overheden op grote
schaal ter beschikking zouden gesteld worden voor agro-ecologische landbouw? Dat
sieve producten en diensten, zoals kunstmest, pesticiden en transport, veel zwaarder
zouden belast worden? Het zou het gebruik ervan ontmoedigen. Het zou ervoor zorgen dat voedsel uit lageloonlanden niet langer goedkoper is dan lokaal geproduceerd
voedsel. Wat als we de arbeid in de landbouw niet langer zouden belasten? Het zou
het aantal mensen op het land een boost geven, zowel betaalde als vrijwillige krachuit zijn isolement halen en de landbouw weer centraal in onze samenleving plaatsen.
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Dergelijke maatregelen zouden het prijsverschil tussen gangbaar en agro-ecologisch
voedsel kunnen omdraaien, waardoor de transitie zich vanzelf zou ontvouwen. Dit
zou een drama zijn voor de vele gangbare boeren die meegezogen werden in schaalvergroting en specialisatie. Zij zouden er nog minder in slagen hun zware leningen af
te betalen. Dit wordt een belangrijk aandachtspunt voor het landbouwbeleid van de
komende jaren. Deze boeren moeten proactief en op maat geholpen worden. Een echt
agro-ecologisch voedselsysteem laat niemand achter.

AGRO-ECOLOGIE

gen, terwijl net deze sector meer en meer aan de schandpaal hangt.

Naar voldoende, vers en gezond voedsel voor iedereen

minder productiviteit. Wat men hierbij
niet vermeldt is dat met de voortschrijdende schaalvergroting de gangbare landbouw
zichzelf ondermijnt. Deze hogere productiviteit zal van korte duur zijn, omdat die ten
koste gaat van veerkracht, hetgeen net zo belangrijk is in deze tijden van klimaatverandering. De productiviteit van de gangbare landbouw zou de volgende decennia wel
eens ernstig kunnen afnemen, hopelijk niet onomkeerbaar. Wat hierbij ook niet vermeld wordt, is dat dit productiviteitsverschil het resultaat is van een decennialange
eenzijdig op schaalvergroting gerichte focus van wetenschap, voorlichting en onderwijs. Het is hoog tijd om de agro-ecologische landbouw een dergelijke ondersteuning
te bieden. Het nieuwe Horizon Europe-programma van de Europese Commissie gaat

Agro-ecologische inzichten en technieken kunnen daar de productiviteit nog aanzienlijk opdrijven, hetgeen de mensen aldaar weer perspectief kan bieden.

deze indicator eigenlijk? Momenteel wordt ruim genoeg voedsel geproduceerd om de

de wereldbevolking) die geen regelmatige toegang hebben tot voldoende en voedzaam
voedsel. Deze beide cijfers nemen sinds enkele jaren weer toe. Ondertussen gaat jaarvoedselproductie. Zo lang de verdeling dermate
mank loopt, zal het aanjagen van productiviteit

De echte doelstelling van de landbouw is het voorzien van voldoende, vers en gezond voedsel voor
iedereen. De Franse denktank IDDRI berekende

Zo lang de verdeling dermate mank loopt,
zal het aanjagen van productiviteit en
export de honger niet uit de wereld helpen.
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in welke mate agro-ecologische landbouw, zonder pesticiden, kunstmest of veevoeder. Ook indien de voedselproductie
toverformule de verandering van ons dieet naar veel minder dierlijk en veel meer
dan de productie van dierlijk eiwit. In één beweging zou de broeikasgasemissie met

globale Zuiden een agro-ecologische transitie de voedselproductie nog aanzienlijk
kunnen opdrijven .

op het voorzien van voldoende, vers en gezond voedsel voor iedereen, krijgen we een
heel ander verhaal. Met wereldwijd agro-ecologische landbouw en met minder consumptie van dierlijk eiwit in het globale Noorden, kunnen we biodiversiteitsverlies en
klimaatverandering afremmen en de veerkracht van ons voedselsysteem herstellen. Er
ontstaat ruimte voor de ontwikkeling van een divers en circulair landbouwsysteem,
op maat van lokale ecosystemen en gemeenschappen. Het brengt ons in een opwaartse
spiraal van groeikracht, veerkracht en vruchtbaarheid. Het is onze enige optie om uit
de huidige vicieuze cirkel van steeds meer ziekten en plagen, steeds meer klimaatvoltallige wereldbevolking te voeden. Maar daarvoor hebben we in het globale Noorden
weer meer boeren nodig, echte boeren die nauw verbonden zijn met hun omgeving en
met hun gemeenschap. Samen kunnen zij een modern gifvrij grondgebonden landbouwsysteem uitbouwen, dat zorg draagt voor de vruchtbaarheid van de bodem, dat
gestoeld is op mensen gezond voeden, met productie en verwerking op mensenmaat,
en eerlijke prijsvorming in plaats van geldgewin. Maar om dit te laten doorbreken zal
politieke moed nodig zijn, op alle niveaus.
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Tijd voor een verrijzenis van
het prijzijstelsel?
Hans Vandermaelen, Koen Dhoore
In de zoektocht naar een duurzame en zelfs klimaatneutrale landbouw wordt de lijst maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van de Vlaamse boer langer en langer. Dit botst op de
onmogelijkheid van boeren om binnen de huidige sociaaleconomische omstandigheden aan de
verwachtingen te beantwoorden. Vanuit dat perspectief klinkt het zogenaamde ‘prijzijstelsel’, een
historisch onderdeel van het pachtersrecht in Vlaanderen dat boeren beloonde voor duurzame
landbouwpraktijken, als muziek in de oren. Aan de hand van drie observaties bij het historische
prijzijstelsel wordt het hedendaagse discours rond het betalen van boeren voor ecosysteemdiensten
een geslaagde herrijzenis van het prijzijstelsel.

Wat was het prijzijstelsel?
Het prijzijstelsel was een belangrijk onderdeel van het pachtersrecht in Vlaanderen tijwaren zelden eigenaar van landbouwgrond, maar konden landbouwgrond gebruiken
(boer) en verpachter (eigenaar van het goed) werden vastgelegd in bijhorende pachtovereenkomsten. In die tijd werd het juridisch kader voor zo’n pachtovereenkomsten
niet op nationaal niveau of op het niveau van het graafschap georganiseerd, maar
wel op het niveau van de kleinere burggraafschappen of kasselrijen. Elk burggraafdezelfde: de pachtende boer krijgt een tijdelijk gebruiksrecht, en moet het geleende
goed (de ‘lening’) op het einde van de rit in dezelfde toestand teruggeven (de ‘lating’).
Het prijzijsysteem maakte deel uit van de pachtregels en -tradities van vrijwel alle kasselrijen van het graafschap Vlaanderen (huidige provincies Oost- en West-Vlaanderen
en delen van Zeeuws-Vlaanderen en het Noorderdepartement in Frankrijk). Kenmerkend
de blik waarmee de waarde en de toestand van
een landbouwgoed werd beoordeeld, naast het
feit dat prijzijregels niet gewoon het behoud van
de toestand van een landbouwgoed nastreefden,
maar ook misbruik bestraften én eventuele verbeteringen beloonden. Daartoe werd de toestand
van het goed ‘geprijsd’, al hoefde dat, zeker in de beginperiode van het ancien régime,

Boeren werden beloond voor goed
gebruik en beheer van het pachtgoed,
en voor de nagelaten investeringen.

drie fronten. Boeren werden beloond voor goed gebruik en beheer van het pachtgoed,
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en voor de nagelaten investeringen. Dat stimuleerde pachters om de boerderij ook in
de periode van de pachtopzeg goed te blijven verzorgen. Ook al plukt straks een nieuwe
pachter daarvan de vruchten, de inspanningen worden aan de aftredende pachter ver-

de waarde van hun eigendommen en genoten waardevermeerdering bij aanhoudend
duurzaam gebruik door opeenvolgende pachters. Dat de eigenaars van verpachte boerderijen prijzijvoorwaarden opnamen in hun
pachtcontracten is ook om een andere reden niet
Boeren werden beloond voor goed
verwonderlijk. Ze hadden er immers zelf alle
gebruik en beheer van het pachtgoed,
belang bij dat de boerderijen goed functioneeren voor de nagelaten investeringen.
den. De pachtinkomsten werden vaak berekend
in verhouding tot de landbouwopbrengsten (tiendenpacht) en anderzijds waren de landeigenaars,
zowel de personen als de instellingen, aan het eind van de rekening ook verantwoordelijk voor de ‘armlastigen’ in de samenleving. Een goed functionerende landbouw
was in die omstandigheden de beste garantie om het aantal armen te beperken.
Bovendien geldt ook de volgende waarheid van alle tijden, ongeacht op welke basis
de pacht wordt berekend: boeren die een vruchtbare boerderij pachten, kunnen hoge
pachten betalen. Verstoorde landbouwpraktijken bij pachtoverdracht, bijvoorbeeld het
missen van de inzaai van het wintergraan, zouden in die tijd zware maatschappelijke
consequenties hebben gehad. En dat voert naar het derde front waarop het prijzijstelsel voordeel genereerde, met name de maatschappelijke voordelen. De aanhoudende
investeringen in de gebruikswaarde van landbouwgronden en boerderijen, generatie
ling van de landbouw ten goede, en bood op die manier een goede basis voor
maatschappelijk vooruitgang. Het is in die zin een uitstekend voorbeeld van wat de
populaire Britse econome Kate Raworth in haar boek Donuteconomie ‘regenerative by
design’ noemt — een systeem waarin een regeneratieve logica zit ingebakken.
PACHTPERIODE

BEGIN
“lening”
begintoestand
pachtgoed

EINDE
verschillen
werden gecompenseerd
d.m.v. prijzij

eindtoestand
pachtgoed

In zijn rapport Het Pachtersrecht en de Prijzijen in Vlaanderen
landbouwkundige De Keyser in geuren en kleuren de maatschappelijke voordelen van
het prijzijsysteem.
pachter weinig mest en grondverbeteringen nalaat omdat hij er niet voor wordt vergoed.
Het resultaat is ‘lauwen landbouw’, waarbij pachters op het einde van hun pachtperiode ‘de hofstede meer of min uitboeren, dikwijls zo veel mogelijk’. Een illustratieve
praktijk is het buitenproportioneel bekalken van landbouwgronden op het einde van
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— een praktijk waar we tot op vandaag het gezegde ‘rijke vaders, arme zonen’ aan ontlenen. In de streken waar een prijzijstelsel garandeerde dat goede praktijken werden
beloond en nagelaten verbeteringen werden vergoed daarentegen, werd de boer aanin deze streken ‘krachtlandbouw’ tot gevolg. Een kwestie van ‘de allereerste grondregels der rechtveerdigheid’, aldus De Keyser, maar ook van ‘gunstigen invloed op de
ontwikkeling en den vooruitgang van den landbouw’. Als staatslandbouwkundige
streken zou worden ingevoerd ‘in overeenkomst met den toestand, de ontwikkeling
en de noodwendigheden van den landbouw’.
Die beoogde opschaling van het prijzijsysteem kwam er niet. Wel integendeel: op het
moment van De Keysers pleidooi waren de fundamenten waarop het hele prijzijsys-

van het prijzijstelsel werd uitgewist. Daar komt

In de hedendaagse zoektocht naar een
meer duurzame en zelfs klimaatneutrale
landbouw blijft de lijst maatschappelijke
verwachtingen ten aanzien van
onze boeren maar groeien.

doorbraak van de wereldwijde handel in onder
andere goedkoop graan bovenop, die de Vlaamse
graanteelt — zeer omvangrijk en sterk verankerd
in de historische prijzijsystemen — rake klappen
gaf. In dit tijdperk van totale sociaaleconomische

Isacker in zijn boeken
, verdween dus ook het prijzijsysteem
helemaal naar de achtergrond. Het begrip prijzij en de bijhorende prijzijvergoeding
bestaan vandaag nog steeds, maar het hele systeem waarin beide zaten ingebed is uitzeer beperkte mate geïnspireerd vanuit een landbouwkundige gebruikswaarde.

Nood aan een verrijzenis van het prijzijstelsel?
In de hedendaagse zoektocht naar een meer duurzame en zelfs klimaatneutrale landbouw blijft de lijst maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van onze boeren maar
groeien. Deze verwachtingen, van bodemzorg over biodiversiteitsherstel en duurzaam

van dalende of stagnerende prijzen, stijgende kosten, en schaalvergroting en intensivering als enige uitweg, hebben onvoldoende marge om aan zulke maatschappelijke
waarbij boeren beloond werden voor duurzame landbouwpraktijken als muziek in de
oren. Het sluit aan bij een vandaag zeer dominant discours dat stelt dat boeren behalve
voor voedselproductie, ook vergoed zouden moeten worden voor een brede waaier
aan ecosysteemdiensten die ze kunnen leveren, zoals koolstofopslag in de bodem of
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Die logica is te simplistisch en in zekere zin ook gevaarlijk. Eerst en vooral is het discours van de vergoeding voor ecosysteemdiensten een discours waarin het probleem
van de structurele onderwaardering van voedsel en duurzame landbouw meestal totaal
onaangeroerd blijft. Op zich is de keuze om, in de gegeven omstandigheden, ecosys-
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biodiversiteitsherstel. In die zin lijkt de conclusie zo klaar als een klontje: het is tijd
voor een verrijzenis van het historische prijzijstelsel.

zullen illustreren is het maar zeer de vraag welk soort landbouwsysteem we daar op
termijn aan zullen overhouden. Onze belangrijkste bezorgdheid heeft te maken met

een denkoefening over de nood aan een hedendaagse verrijzenis van de prijzij ook
debat op beide niveaus.
In wat volgt zullen we aan de hand van een aantal historische observaties telkens een
aantal hedendaagse vraagstukken agenderen die volgens ons onvoldoende hoog op de
agenda staan in discussies over het vergoeden van ecosysteemdiensten door boeren
— in het bijzonder het groeiend enthousiasme bij beleidsmakers voor koolstofopslag
in landbouwbodems. Historici zijn best geplaatst om de geschiedschrijving over het
dus met grote nederigheid over dit thans beperkt gedocumenteerd onderwerp, met
als belangrijkste doelstelling de historische informatie te gebruiken als achteruitkijkspiegel om een aantal structurele bedenkingen en bezorgdheden te benoemen in het
hedendaags discours.

Observatie 1: Met het oog op de landbouwkundige gebruikswaarde
Historisch perspectief
Het prijzijstelsel bleef geenszins beperkt tot een focus op de hoeveelheid aangevoerde
beschikbaar gestelde landbouwkapitaal als de door de pachter gedane investeringen
— invullingen die weliswaar evolueerden doorheen de tijd en al naar gelang van de
begrip prijzij alle elementen van het landbouwbedrijfskapitaal die geheel of gedeeltelijk eigendom zijn van de pachter, en die hij noodgedwongen moet achterlaten bij
zijn aftreden als pachter, omdat ze onlosmakelijk gekoppeld zijn aan het pachtgoed
(De Keyser spreekt over ‘ingelijfd in het pachtgoed’), zoals bijvoorbeeld de nagelaten
bodemvruchtbaarheid. Het is zinvol om hier een onderscheid te maken tussen grote
verbeteringswerken aan gebouwen of landinrichting enerzijds en pachtersverbeterinin principe ten laste van de eigenaar, maar vaak werden ze om praktische redenen toch
door de eigenaar en de pachter samen aangepakt. De eigenaar leverde doorgaans de
materialen en betaalde de lonen voor het uitgevoerde werk, de pachter voerde materialen aan en gaf het werkvolk de kost. Wie op de boerderij aan het werk was — in
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welke hoedanigheid dan ook — zat immers ook mee aan tafel. Tot de grote verbeteringswerken behoorden onder meer de oprichting van gebouwen, het draineren van
gronden, het aanplanten van boomgaarden, het aanleggen en herstellen van kavelpaden en waterlopen, het bouwen van asten voor het branden van cichorei of het drogen
verbeteringen, die — zoals het woord zegt — door de pachter op eigen kracht en met
eigen middelen werden aangebracht. De ‘diepe grondbewerkingen’ namen daarin een
belangrijke plaats in. Er werd tussen twee diepe grondbewerkingen, die vaak met de
spade werden uitgevoerd, veel ‘geploegd’, zelfs meerdere keren in een teeltseizoen,
maar zelden meer dan enkele duimen diep. Verder behoren tot de pachtersverbeteringen de bemesting, het aanleggen van weiden, het planten van hagen (en soms ook
de knotwilgen) en het plaatsen van afsluitingen.
Bij het bepalen van de prijzij behoorde dus over het algemeen aan de pachter: de waarde

de bodem overblijft na de oogst, en dus aan de volgende teelt ten goede komt), de diepe
grondbewerkingen, de aanleg van de weiden, de afsluitingen en de hagen, en de waarde
van zijn eigen aandeel in de infrastructuur die hij samen met de eigenaar heeft opgericht, met name gebouwen en inrichtingen, de grotere landinrichting (wegen en
waterlopen), de drainage en de boomgaarden. Daarnaast behoorden, al naar gelang
van de concrete gevallen, vaak nog andere elementen tot de prijzij, zoals onder meer
de ‘vruchten te velde’. In streken waar de pachtwissels van oudsher plaatsvinden op
kerstdag werden de wintergranen door de aftredende pachter gezaaid, en dus moest
de nieuwe pachter de inzaai van het wintergraan aan de vertrekkende pachter vergoeIn dat
geval beschikte de nieuwe pachter tijdig over het pachtgoed om zelf het wintergraan
te zaaien. In sommige pachtcontracten behoorde ook de veestapel bij het pachtgoed,
al is dat eerder zeldzaam. Het stro maakte dan
weer wel quasi overal deel uit van de prijzij, met
Het stro maakte dan weer wel quasi
inbegrip van zowel de voorraad stalstrooisel als

overal deel uit van de prijzij, met inbegrip
van zowel de voorraad stalstrooisel als
het ‘gelei’ (de laag stro op het dak).

voor de bomen voor timmerhout, die meestal
eigendom waren van de eigenaar, maar voor de
herstellingen aan de gebouwen van het pachthof
door de pachter mochten worden gebruikt.

Wat opvalt als rode draad is dat de prijzijgebruiken, hoewel regionaal en in de tijd
verschillend, altijd en overal gericht zijn op het bevorderen van de zogenaamde
‘voortbrengstweerde’ van het pachtgoed, of in hedendaags taalgebruik de landbouwgebruikswaarde of landbouwopbrengstwaarde. Het hele systeem werd dus vanuit
een landbouwlogica bedacht, gewaardeerd en ontwikkeld, voor en door de landbouw.
Hedendaags perspectief
De realiteit vandaag is dat de waarde van landbouwgrond lang niet meer uitsluitend
wordt ingekleurd vanuit landbouwlogica’s, maar ook en in sterke mate vanuit een
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die waarde hechten aan landbouwgrond vanuit een ambitie om de tuin uit te breiden
(vertuining) of voor het houden van hobbydieren (verpaarding), waardering met het oog
op een speculatieve meerwaarde (kopen en nadien weer verkopen met winst, eventueel dankzij bestemmingswijziging met planbaten), de waarde van landbouwgrond
om er natuurbeleid op uit te rollen (bijvoorbeeld voor bosuitbreiding), de waarde van
vrijkomende landbouwinfrastructuur voor het huisvesten van niet-agrarische bedrijvigheid, enzovoort.
De juridische ruimte voor deze niet- of para-agrarische activiteiten is in Vlaanderen
bijzonder groot, wat ervoor zorgt dat deze brede waaier aan interesses zich ook vertaalt in een grote vraag naar landbouwgrond, met bijgevolg ook hoge marktprijzen. In
euro betaald voor een hectare landbouwgrond, maar op het terrein zijn, zeker in de
In de afgelopen vijf jaar steeg de gemiddelde prijs voor een hectare landbouwgrond

De niet-agrarische waardering van landbouwgrond weerspiegelt zich niet alleen in de vastgoedprijzen, maar ook in het gebruik op
het terrein. Onderzoek van het ILVO naar het zogenaamd ‘virtueel landbouwland’
toont aan dat een groot deel van de landbouwgrond in Vlaanderen niet gebruikt wordt
voor professionele landbouwactiviteiten. Enkele
jaren geleden lag dat cijfer voor heel Vlaanderen
In de afgelopen vijf jaar steeg de
gemiddelde prijs voor een hectare
mige gemeenten tot bijna de helft van het
landbouwareaal, en dit fenomeen is sinds de uitlandbouwgrond met ruim 25 procent.
voering van het onderzoek verder toegenomen.
In deze sociaaleconomische en ruimtelijke realiteit raakt de landbouwwaarde die
ooit zo centraal stond in het prijzijstelsel helemaal naar de achtergrond verdrongen.
Naast de huidige marktwaarde van landbouwgrond valt de landbouweconomische
opbrengstwaarde van om het even welk duurzaam en sociaal rechtvaardig landbouwbedrijfsmodel in het niets. Maar de marktwaarde overstijgt niet alleen de
invulling van de landbouwgebruikswaarde helemaal uit. De historische waardering van bijvoorbeeld stro als
onderdeel van het bodemkapitaal of de waarde van goed onderhouden houtkanten en
landbouwgrond worden neergeteld, waardoor ze simpelweg niet meer van tel zijn.
aan te kopen of te pachten — zelfs al verkeert het in een erbarmelijke landbouwkundige
staat. De belangrijkste conclusie hier is dat een verrijzenis van de prijzij onmogelijk is
zolang landbouwlogica’s ondergeschikt blijven in de waardering van landbouwgrond,
landbouwgebouwen, en alle andere onderdelen van ‘het landbouwkapitaal’. Een verrijzenis van de prijzij is pas mogelijk wanneer niet-agrarisch gebruik aan banden wordt
gelegd, en landbouwwaarderingen vanuit een langetermijnperspectief op die manier
de kans krijgen om weer naar de voorgrond te treden.
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Observatie 2: Vanuit een duidelijke visie op het gewenste landbouwsysteem
Historisch perspectief
Naast de grote aandacht voor de ‘voortbrengstweerde’ en alle elementen van ‘het land-

-

In de omgeving van Kortrijk vinden
eerd welk aandeel van het bedrijf in grasland moet blijven. In sommige streken gingen
teelt, en in streken gekenmerkt door een groot belang van de graanteelt vinden we
bijvoorbeeld voorwaarden met betrekking tot het goed onderhoud van de dorsvloer
met vergoeding voor eventuele verbeteringen. In streken waar mest schaars is, en stro
het aanwenden van het stro, waaronder regelmatig een verbod om het stro te verkopen (te ‘vervreemden’) en de verplichting om bij vernieuwing van het stro op het dak
van de hoeve het oude stro te composteren, omdat het beschouwd werd als deel van
het bodemkapitaal. Ook de kringloop van oogstresten, die in bepaalde gevallen op het
veld moesten blijven, kregen veel aandacht, met
in de regio Kortrijk bijvoorbeeld de verplichting
om
de bladeren van de suikerbiet op het veld te
In het Vrije van Brugge maakte het
laten.
Regels met betrekking tot de terbeschikduurzaam onderhoud van de houtkanten
kingstelling
van het groot alaam (bijvoorbeeld
rondom de velden bijna altijd deel
ploeg en eg) en klein alaam (bijvoorbeeld riek en
uit van de pachtvoorwaarden.
bijl) waren afgestemd op de gebruikelijke landbouwpraktijken. In het Vrije van Brugge maakte
het duurzaam onderhoud van de houtkanten
bijvoorbeeld door naast eigen gebruik ook hout te verkopen aan bakkers of kolenen normen, voorwaarden voor een minimale veestapel die op de pachtboerderij moest
worden gehouden, en hoe dat vee moest worden gevoed.
Dit soort regels met betrekking tot landbouwpraktijken evolueerde doorheen de tijd,
hand in hand met de ontwikkelingen van de landbouw. Ze dienen in die zin niet — of
toch zeker niet uitsluitend — begrepen te worden als eenzijdige verplichtingen die
aan de pachtende boer werden opgelegd, maar vooral als maatregelen en spelregels
langetermijncondities die daarvoor nodig waren, alsook voor het mee mogelijk maken
van bepaalde evoluties in de landbouw. Met andere woorden: de prijzijvoorwaarden
waren ingegeven vanuit een zeer duidelijk idee voor welk landbouwsysteem men dit
aan het bedenken was, en welk landbouwsysteem men er op langere termijn aan wou
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de voorkeur gaf aan het organiseren en belonen van een bepaalde landbouwpraktijk.
ter was het bijgevolg ook niet nodig om alles tot in de details kwantitatief te meten en
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overhouden. Dit verklaart ook waarom het hele prijzijsysteem niet louter aandacht

systeem dat vooral aangeeft waar de ervaring de grenzen heeft vastgesteld. Men wist
dat een bepaald landbouwsysteem werkte, ook op langere termijn, men kende er zowel
de maatschappelijke meerwaarde van als de randvoorwaarden die ervoor nodig waren,
en bijgevolg ook hoe die onder systemische randvoorwaarden in de vorm van prijzijvoorwaarden
Men wist dat een bepaald
de resultaten niet (altijd) gemeten hoeven te worden — de ervaring heeft immers geleerd wat
doorheen ‘doen en laten’ binnen de grenzen van
het systeem past en de nodige zekerheid geeft
voor de toekomst.

landbouwsysteem werkte, ook op
langere termijn, men kende er zowel de
maatschappelijke meerwaarde van als de
randvoorwaarden die ervoor nodig waren.

Hedendaags perspectief
te maken voor welk landbouwsysteem er beleid gemaakt wordt nooit teruggekeerd.
Dat is ook het discours waarin de huidige interesse in het vermogen van boeren om
koolstof vast te leggen in landbouwbodems zich ontwikkelt. Voor alle duidelijkheid:
het landbouwkundig belang van voldoende organisch materiaal (waaronder koolstof)
in landbouwbodems is onmiskenbaar. De organische component van bodems speelt
immers een cruciale rol in de totstandkoming van een goede bodemstructuur, en die
helpt bodemverdichting en bodemerosie te voorkomen, zorgt voor voldoende bodemverluchting (onder andere belangrijk voor vlinderbloemigen), vergroot het waterhoudend
vermogen (onder andere belangrijk tegen wateroverlast en bij droogte), enzovoort.
Vandaag is het organisch stofgehalte van een doorsnee landbouwbodem in Vlaanderen
veel te laag, dus in die zin is beleid gericht op het verhogen van dit organisch stofgehalte zeer wenselijk. Toch is er een belangrijk verschil met de dominante landbouwlogica
van het prijzijsysteem. Hoewel de landbouwvoordelen van hogere organische-stofgehaltes zeker een rol spelen in het debat, wordt de sterke toename van de interesse ons
inziens toch vooral ingegeven vanuit de zoektocht naar het permanent uit de lucht
halen van CO , met het oog op een klimaatneutrale landbouw, maar in sommige geval-uitstoot van
andere sectoren zoals industrie en verkeer kan helpen compenseren. In de derde observatie zullen we stilstaan bij het sociale-rechtvaardigheidsvraagstuk dat aan deze
CO -boekhouderslogica is gekoppeld. De belangrijkste observatie hier is dat het niet
zo duidelijk is welk soort landbouwsysteem we aan dit beleid willen of zullen overuiteraard heeft de landbouw een cruciale rol te spelen in het verlagen van de CO uitstoot, en uiteraard moet het organische-stofgehalte in Vlaamse akkers en weides
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vergoeden voor het opslaan en vasthouden van zoveel mogelijk koolstof in de bodem,
welk landbouwsysteem we daar dan aan overhouden. Leiden zulke vergoedingen
gstverlies te compenseren?
Is dat de gewenste landbouwontwikkeling?
Kunnen niet-boeren ook zulke vergoedingen
Wat als koolstof fixeren financieel
genieten en hoe voorkomen we in dat geval een

interessanter wordt dan
landbouwgewassen produceren
aan bodemprijzen?

Hoe zorgen we ervoor dat het beschermen van de
zogenaamde carbon hotspots (plaatsen waar nog
zeer veel koolstof in de grond zit zoals permanent
grasland) geen reservaten worden waarin elke
vorm van landbouwkundig (mede)gebruik onmo-

landbouwgewassen produceren aan bodemprijzen?
Het prijzijsysteem werkte eigenlijk net andersom. Het was gericht op het mee mogelijk maken van een bepaald landbouwsysteem en bepaalde landbouwontwikkelingen
waarvan men, uit ervaring, wist dat ze voordelen opleverden en houdbaar waren op
de langere termijn. Het feit dat hierbij niet alle aspecten van het landbouwkapitaal en
zakelijk dat onvoldoende instrumenten voorhanden waren om alles technisch uit te
meten. Veeleer wijst dit op een succesvolle aanpak om toepassing van gewenste praktijken te verkiezen boven technische criteria. In huidige discussies over het betalen van
boeren voor het leveren van ecosysteemdiensten lijkt de keuze voor technische, meetbare en zogenaamd ‘neutrale’ variabelen de heilige graal, en uitspraak doen over het
gewenste landbouwsysteem overbodig. Zeg niet ‘graanteelt in de teeltrotatie’ — zeg
‘aardappelteelt is op sommige bodems ongewenst’ — zeg ‘nitraatresidu’. Het is maar
zeer de vraag hoeveel controle we als samenleving nog hebben op de gewenste ontwikkeling van de landbouw wanneer het discours helemaal wordt opgehangen aan
technische criteria die allesbehalve uitsluitend landbouwkundig geïnspireerd zijn,
maar die wel grote landbouwkundige consequenties hebben. Een verrijzenis van de
prijzij in de afwezigheid van een duidelijke visie op het landbouwsysteem dat we daaraan willen overhouden, is in die zin onmogelijk.

Observatie 3: Niet automatisch sociaal rechtvaardig
Historisch perspectief
De pleitbezorgers van het prijzijsysteem die de rechtvaardigheid als argument benadrukken, hebben uiteraard een punt. Boeren vergoeden voor inspanningen waarvan
niet zijzelf, maar anderen de vruchten plukken, is zonder meer een maatschappelijke
noodzaak. Echter, het simpelweg bestaan van een prijzijsysteem leidt niet automatisch
tot een duurzaam en sociaal rechtvaardig landbouwsysteem. Het toepassen van een
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prijzijsysteem gaat niet louter over het vergoeden van inspanningen, maar ook over
de vraag wie de voorwaarden bepaalt, in functie van welk doel, en over de mate waarin

Over het algemeen kan gesteld worden dat de rechtvaardigheid van het prijzijstelsel
overeind werd gehouden door de redelijkheid
Europa bijna onophoudelijk een strijdtoneel waarin het huidige Vlaanderen betrokken
is of als slagveld dienst doet. Oogstvernielingen
door bendes waren schering en inslag. Ook oogstmislukkingen door natuurlijke omstandigheden
waren legio. Op veel boerderijen was het om de
paar jaar vooral een kwestie om de eerstvolgende
winter te overleven. Zoals reeds eerder aange-

Boeren vergoeden voor inspanningen
waarvan niet zijzelf, maar anderen
de vruchten plukken, is zonder meer
een maatschappelijke noodzaak.

met meevallers in de opbrengst kwamen op die manier ook de verpachter ten goede,
en in slechte jaren met lage opbrengsten behield de pachter nog steeds het grootste
gedeelte van de opbrengst. En als de opbrengst werkelijk nul was, betaalde de pachcombinatie van tienden en een vaste som, of de tienden werden omgerekend in een
geldwaarde die vervolgens een vaste, of zelfs jaarlijks toenemende pachtsom werd.
de eigenaars voor ‘hun’ pachters een belangrijke rol spelen, en werd bij allerlei ramp-

Een interessant tegenvoorbeeld — niet toevallig aan het einde van de hoogdagen van

vraag binnen welke condities die toename zich kon manifesteren. Hij vertrekt daarbij
onder andere uit de verwondering dat ook de risicomijdende peasants uit de overlevings-

tot een verdere fragmentering van het boerenbedrijf leidde en bijgevolg noopte tot
intensiever gebruik. De mogelijkheden van de kleine peasant bleven beperkt tot het
telen van meer eigen ruw vlas, om meer lijnwaad te kunnen produceren, en dit vlas te
voorzien van een rijke, aangekochte bemesting — wat overigens niet heeft geleid tot
een toename van het inkomen, maar een beperking van de daling van het inkomen.
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Maar naast de noodzaak speelde anderzijds ook het prijzijstelsel een doorslaggevende
de risicomijdende peasants
van de transportdiensten van grotere paardenboeren die werden ‘betaald’ met een
disproportionele hoeveelheid gratis arbeid op de grotere landbouwbedrijven in ruil,

wel degelijk op principes van rechtvaardigheid was gebouwd, niet automatisch een
sociaal rechtvaardige landbouw tot gevolg had.
Hedendaags perspectief
De parallel met de hedendaagse situatie is helaas snel gemaakt. Uiteraard is het op
zich rechtvaardig dat wanneer we boeren vragen om ecosysteemdiensten te leveren
en koolstof op te slaan in landbouwbodems als deel van het klimaatbeleid, dezen hiervoor vergoed worden. Daarbij blijft het probleem van de structurele onderwaardering
van voedsel in de huidige stedelijke samenleving echter onaangeroerd of, sterker nog,
wordt de vergoeding voor een bijkomende ecosysteemdienst als deel van de oplossing gepresenteerd. Dit is uiteraard de wereld op zijn kop, waarbij de uiterst zwakke
socio-economische positie van de voedselproducerende boer en de daaruit voortvloeiende ongelijkheid worden aanvaard en bestendigd.
viduele boeren voor het realiseren van CO -reductiedoelstellingen sociaal rechtvaardig
stoot van broeikasgassen te bereiken zeer concreet aan het kijken is naar het potentieel
van koolstofopslag door boeren, duiken alvast twee structurele gevaren op. Huidige
plannen voorzien immers het huidige organische-stofgehalte in bodems als referentiepunt, waardoor boeren die in de afgelopen jaren reeds grote inspanningen deden
om het organische-stofgehalte te verhogen benadeeld dreigen te worden ten opzichte
centages bodemorganische stof zijn immers veel eenvoudiger te herstellen dan de
marktwerking en de contractuele verplic
schijnlijk ontwikkeld zal worden. Het idee hierbij is dat de vergoeding voor
lig — hun uitstoot compenseren. Daartegenover wil de ‘koper’ die de vergoeding voor

Wat vandaag een bijkomende
inkomstenbron lijkt, dreigt later
een nieuwe realiteit te baren waarin
boeren op geen enkele manier worden
beloond voor hun inspanningen.
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wordt gehaald, en permanent in de bodem blijft
plannen ook sprake is van een regeling waarbij
boeren het risico dragen dat, als zij er niet in slagen de in zo’n overeenkomst vastgelegde
hoeveelheid koolstofvastlegging waar te maken,
zij aansprakelijk zijn voor de kosten. In de
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wetenschap dat vele boeren nu reeds in penibele sociaaleconomische omstandigheden
schijnlijk dat boeren in zo’n systeem zullen meestappen. Dit leest als het begin van
een regelrechte nachtmerrie voor de landbouw. Klimaatverandering zet immers in
toenemende mate druk op ecologische processen en verstoort bijgevolg ook landbouwen daar te houden — op zijn zachtst gezegd — zullen uitdagen. Wat vandaag een bijkomende inkomstenbron lijkt, dreigt later een nieuwe realiteit te baren waarin boeren
op geen enkele manier worden beloond voor hun inspanningen, hoe groot dan ook,
maar enkel op basis van een kwantitatief eindresultaat worden afgerekend, gedreven
door een blijvende juridische verantwoordelijkheid in een veranderende realiteit.
ongelijk verdeeld zijn tussen boeren. Naast het eerder aangehaalde referentiepunt zorgen ook verschillen in het huidige landbouwmodel waarin boeren actief zijn, de

ongelijke startpunten en onevenredige mogelijkheden. Een verrijzenis van de prijzij
opent bijgevolg ook de fundamentele vraag wat het geassocieerde sociaal project voor
de landbouw zal zijn. Op welke manier kan het prijzijsysteem een transformatieve bijdrage leveren aan de sociale rechtvaardigheid, in het bijzonder voor de boeren?

Conclusies
Een blik in de achteruitkijkspiegel op het historische prijzijstelsel, illustreert de magere
en bij momenten problematische onderbouwing van het huidige discours rond koolvan ecosysteemdiensten die de landbouw kan leveren. Landbouwgebruikswaarde, een
visie op het gewenste landbouwsysteem en een sociaal contract tussen de stedelijke
verrijzenis van de basislogica waarop het hele stelsel was gebouwd: het mee mogelijk
maken van een bepaald landbouwsysteem, voor en door de landbouw en de boeren, en
onze stedelijke samenleving, inclusief de boeren, vandaag mee geconfronteerd worden.

Bio
een doctoraat over het stedelijk voedselvraagstuk, met focus op agro-ecologie, bodem-

Urbanising in Place
Koen Dhoore is docent bedrijfseconomie bij Landwijzer, het gespecialiseerd vormingscentrum voor biologische en biodynamische landbouw in Vlaanderen.
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Het pad is het doel: agro-ecologie en de
valkuilen op zoek naar hergronding
Sinds de publicatie van ‘Agro-ecologie in een notendop’ door Oikos (deel 1 in 2012/60, deel 2
in 2013/66) is er veel in beweging gekomen in België: vooral in Wallonië, maar ook in en rond
de grote steden in Vlaanderen. ‘Agro-ecologie in een notendop’ had het over de ecologie van
voedsel (wat ruimer is dan de ecologie van landbouw), hoe agro-ecologie een kind van de ecologie is (en niet van de agronomie), hoe agro-ecologie een triptiek van praktijken, wetenschap en
beweging omvat. Wat zo karakteristiek was aan de agrarische geschiedenis van West-Europa
tot de Industriële Revolutie (het HASS-concept), hoe diezelfde Industriële Revolutie ons losgewrikt heeft uit de aarde door op landbouw en voedsel de principes van industriële economie toe

output en input die geen rekening houdt met mens en natuur. Hoe een energetische benadering
systeem echt niet zo wow is als het lijkt.

Extractivisme

in verzet tegen de schijnbaar onstuitbare dynamieken die onze aarde zowel sociaal
als ecologisch aan het nekken zijn. Er bestaat hiervoor een term die, beter dan kapi-

wordt in de handen van een handvol winnaars, de happy few. Om zo’n dynamiek te kunnen volhouden moeten er voortdurend grenzen verlegd worden (eeuwig op zoek naar

tengebied’ met bijbehorende slavernij om die plunderingen mogelijk te maken. Maar

gegaan in de uitbuiting van mens en planeet, in een schijnbaar onstuitbare dynamiek
gebaseerd op het afwentelen van kosten op anderen en naar andere oorden.

in één zin rond zeven met geweld goedkoop gemaakte zaken: cheaper food gemaakt
met cheaper energy en cheaper labour, people and care, betaald met cheaper money met alle
cheaper nature. Deze race
is al heel lang geleden ingezet, en er zijn al meerdere points of no return
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overschreden. Veel ecosystemen en gemeenschappen zijn inderdaad al lang geleden
end game.
Maar temidden van al die kommer en kwel is er een tegenbeweging die aanzwelt en
die betekenis geeft aan de triptiek van agro-ecologie (wetenschap in wording, set van
praktijken en beweging). Hoe we via agro-ecologie weerwerk kunnen leveren tegen
nu volgt.

De eeuwige en universele hamvraag
‘Vertel me wat je eet en ik vertel je wie je bent’
De hamvraag die eeuwig en overal en op alle beslissingsniveaus van de maatschappij
speelt is of we het universele recht op voedsel kunnen rijmen met het even universele
recht van boeren op een menswaardig bestaan,
en dat binnen de grenzen van het ecologisch toeVandaag zijn echter die oude
laatbare. Laten we beginnen met die hamvraag als
extractivistische reflexen in de ogen
die gesteld wordt binnen een huishouden Als we

van veel observeerders aanbeland
in een cynisch end game.

die een dak en maaltijden delen, dan zijn er op de
wereld gemakkelijk meer dan een miljard huishoudens: evenveel politieke micro-arena’s waarin
er dagelijks beslissingen worden genomen die

door de mentale en fysieke afstand van boer tot bord steeds groter wordt. Voedsel is
voor de meesten onder ons een anonieme bedoening geworden, onvoldoende gehinderd als we zijn door kennis over oorsprong en productieproces. Dat voedsel wordt
bovendien met geweld steeds goedkoper gemaakt ten opzichte van ons inkomen, zodat
een steeds kleiner deel van ons huishoudbudget (tot minder dan tien procent — een
meer en gemakkelijker weggegooid wordt, omdat we er zo weinig mogelijk tijd en
aandacht aan willen besteden. Zodat we zoveel mogelijk geld en tijd kunnen besteden
aan andere zaken die ons belangrijker lijken. Voedsel staat voortdurend in de solden
— althans voor de meesten onder ons.
Voedsel als probleem — voedsel als verbindend element
Toch is er een tegenstroom die aanzwelt. In steeds meer huishoudens wordt er niet
minder maar méér aandacht besteed aan voeding, voedsel, eten, koken, vraagstukken
over de herkomst ervan. Een eerste stap is dat er meer gekookt wordt, met meer verse

Vaak omwille van bewustwording rond de linken tussen voeding en gezondheid, mentaal welzijn, ethiek — dierenwelzijn is een klassieker. Even vaak gaat het om een
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gezondheidscrisis — degeneratieve ziekte, burn-out, depressie — die de eigenlijke trigger voor de bewustwording is. De tweede stap is dat er actief gezocht wordt naar
alternatieven voor de supermarkt, omwille van verdere bewustwording rond het belang
van de herkomst van voedsel: rond de fundamenteel oneerlijke ruilvoet tussen boeren en de rest van de samenleving, ofwel omwille van de ontdekking van een betere
kwaliteit-prijsverhouding op parallelle boerenmarkten, ofwel omdat de supermarkt
steeds minder te bieden heeft voor deze huishoudens. Voor diegenen die toegang hebben tot grond ligt dan een derde stap binnen handbereik: het aanleggen een moestuin.
Als het even kan, komen daar ook dieren bij te pas (kippen zijn een klassieker, alweer
door de link tussen voeding en dierenwelzijn). Een vierde stap is contact leggen met
boeren en boerinnen of met laagdrempelige voedselinitiatieven, -netwerken, -actiegroepen.

Hergronding: hernieuwd contact
Dit uitdijende proces van dingen anders doen
met de oorsprong van ons voedsel,
met betrekking tot voedsel, vanaf de eerste staphernieuwde waardering voor voedsel
jes tot de laatste, is een unieke ontdekkingstocht
als iets dat ons allen verbindt.
op zoek naar hergronding: hernieuwd contact met
de oorsprong van ons voedsel, hernieuwde waardering voor voedsel als iets dat ons allen verbindt.
En oh wonder! Tijdens dit hergrondingsproces in dingen doen, gebeurt er als vanzelf
ook een omwenteling in denken, als het ware ook een paradigmatische hergronding.
Voor de eerste stap werd gezet, keek men in zo’n huishouden op een andere manier
naar de wereld dan na de vierde stap.
Als boeren afstand nemen van de schaalvergrotingswedloop
Die concrete hergronding, die meteen ook een paradigmatische hergronding teweegbrengt, nemen we ook waar bij boeren. De boeren die ons resten in Europa moeten
beschouwd worden als de laatste overlevers van de pletwals die het moderniseringsproject van de twintigste eeuw was. Wonder boven wonder zijn de meeste boerderijen
in Europa nog ergens familiaal te noemen, ook al zijn ze ondertussen stevig geïndustrialiseerd en dito gekapitaliseerd en leven er velen bij gratie van de bank. De immer
doorgaande schaalvergrotingswedloop maakt dat ze met steeds minder zijn. Van de
winnaars van vandaag zijn er morgen alweer verliezers. De winnaars van morgen zijn
het meest ontkoppeld van de grond en van ecologische wetmatigheden (dankzij cheap
nature), de meest geïndustrialiseerden (dankzij cheap energy), de meest kapitaalintensieven (dankzij cheap money), diegenen die historisch ook al altijd de meeste voordelen
hebben gehaald uit de schaalvergrotingswedloop.
Maar geheel conform aan de wet van de afnemende meeropbrengsten (cfr ‘Agroonzekerheid installeert zich. Ook hier zwelt een tegenstroom aan die indruist tegen de
dominante dynamiek. Steeds meer boeren gaan op zoek naar hergronding via meer
ecologie. Bestaande, ‘oude’ boeren veranderen van strategie, stap voor stap. Er wordt
begrepen dat meer ecologie op veel vlakken economisch interessanter is dan verdere
proces. In die kentering staan bovendien ook nieuwe boeren op. Niet zelden komen
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die nieuwe boeren uit de huishoudens die na vierde stap nog een vijfde stap durven
naar nieuwe interpretaties van de oude succesformule van landbouw in de gematigde
streken: de integratie van veeteelt met landbouw (zie ‘Agro-ecologie in een notendop’,

Triggers en testen voor verandering richting meer ecologie op de
boerderij
Ook bij ‘oude’ boeren is er sprake van een eerste stap naar aanleiding van een trigger.
Een trigger is een gebeurtenis die werkt als de laatste druppel die de emmer doet overlopen, een blikopener — vaak in de vorm van een crisis binnen een boerderij die nog
net niet gewurgd is. De volle emmer is bijna altijd het verhaal van de prijzenschaar:
boeren worden gedwongen steeds goedkoper te werken, onder steeds hernieuwde
technische-innovatiedruk en een steeds ondraaglijkere schuldenberg. Boeren hebben
ons al verteld van de volgende triggers: een rampjaar met onverklaarbaar veel kalveren die sterven aan diarree, resistentie van een hardnekkig onkruid aan alle nog
toegelaten onkruidverdelgers, het gehalte aan organisch materiaal van de akker dat
hardnekkig te laag blijft ondanks overvloedige hoeveelheden stalmest, de roemruchte
trie die daaronder géén schade lijdt, nieuwe normen die maken dat er opnieuw grote
sommen geïnvesteerd moeten worden, de melkerij die beslist geen melk meer op te
halen omdat de boerderij te afgelegen ligt voor de te groot geworden koelwagen, een
huis), burn-out, depressie. Opvallend verschijnsel in de verhalen van de laatste jaren:
de oorzaak meestal moet gezocht worden in de chronische blootstelling, generatie na
generatie, aan een cocktail van pesticiden, waarvan een groot deel ondertussen ver-

De tweede stap is dan een evaluatie van de opties die nog openstaan om de boerderij
te redden. Boeren in die fase (die jaren kan duren) gaan dan typisch te rade bij andere
boeren. In die zoekfase is het cruciaal dat ze de juiste contacten kunnen leggen die
inspiratie en moed geven om het platgetreden pad van de schaalvergroting te verlaten. Dan kunnen er twee dingen gebeuren.
Ofwel realiseren boerderij en gezin een radicale ommezwaai in enkele jaren tijd. Het
hele boerderijgebeuren wordt op een andere leest geschoeid, maar de betrokkenen
beklimmen een ultrasteile leercurve en betalen veel leergeld. Hiervoor is zoveel moed,
zeldzaam is.
Ofwel - en meestal - verloopt het veranderingsproces veel geleidelijker en voorzichiets nieuws, of bij te leren met iets dat gestart is enkele jaren terug. In het geleidelijke
scenario zijn de tweede en volgende stappen dan te interpreteren als een voorzichtig
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aftasten van de opties om, enerzijds, de kosten te drukken en, anderzijds, meerwaarde

Heel interessant is dat de paden van huishoudens en boerderijen, alle op zoek en op
weg naar hergronding, elkaar kruisen en wederzijds beïnvloeden. In beide sferen gaat

om nieuwe zekerheden toe te laten. Hier ligt ook de kern van agro-ecologie in de ruimere zin van het woord: dat dubbele hergrondingsproces zichtbaar maken, analyseren,
documenteren, interpreteren, politiek en economisch mogelijk maken, verdedigen, onderwijzen
Binnen huishoudens moet dan simultaan
én uitvoeren. Dit werk leidt al snel tot het inzicht
het besef groeien dat kwalitatief
dat hergronding binnen de landbouw alleen maar
kan als er ook hergronding binnen huishoudens
hoogstaand voedsel een hogere prijs heeft.
gebeurt, en omgekeerd. Kwalitatieve hergronding
onder ‘oude’ boeren leidt uiteindelijk tot een zacht
bouw, doordat er nieuwe boeren opstaan, kan op dit ogenblik alleen maar als er vele
huishoudens zijn die meehelpen uit overtuiging. Als individualisme plaats maakt voor
samenwerking en wederkerigheid. Binnen huishoudens moet dan simultaan het besef
groeien dat kwalitatief hoogstaand voedsel een hogere prijs heeft (weg van cheap food
met cheap energy en cheap labour en cheap nature). Agro-ecologie is geboren uit een vervlechting van die bewegingen.
Van individuele hergronding naar sociale beweging
Hergronding vraagt om een diepgaande transformatie van praktijken, zowel binnen
huishoudens als binnen boerderijen, als binnen alle entiteiten die nodig zijn om grondin ‘doen’ houdt risico’s in. Het dragen van die risico’s vraagt om constante bijsturing
van de veranderingsprocessen, waardoor alle betrokkenen gedwongen worden routiDie veranderingsprocessen, daar is het agro-ecologen uiteindelijk om te doen, ook al is
het uiterst moeilijk om daarop de vinger te leggen. Het uitgangspunt is dat de nodige
conceptuele hergronding geleidelijk en spontaan gebeurt, in intieme resonantie met
onvoorspelbare reis naar het onbekende op gang. Bij die reis wordt een steeds verder
uitdijende groep van actoren betrokken. Die actoren brengen op hun beurt veranderingen op gang, waardoor er uiteindelijk paradigmatische verschuivingen gebeuren.
Ziehier de geboorte en werking van sociale bewegingen. Ziehier ook de triptiek van
agro-ecologie in de ruimere zin van het woord: een wetenschappelijke transdiscipline
die innig verbonden is met sociale bewegingen geboren op zoek naar hergronding van
denken en doen in ons voedselsysteem. En dat door huishoudens weer te verbinden
met boeren en de wortels van hun bestaan, en omgekeerd.
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Hoe agro-ecologen hun onderzoek benaderen
Onderzoeksvragen maatschappelijk relevant maken
Agro-ecologie in de ruime zin van het woord is een socio-technische zoektocht naar
antwoorden op onze hamvraag:
Hoe kunnen we ons adequaat voeden op basis van een eerlijke ruilvoet

zowel hier als elders?
Zo gesteld, gebeurt er iets interessants met probleemformulering. De aangekaarte problematiek breekt namelijk vrij uit het keurslijf van ingenieurs- en natuurwetenschappen
en hun (te) reductionistisch en (te) éénzijdig geschoolde onderzoekers. Zo kan de vraag
worden ingebed in ruimere bevragingen, die iedereen hoe dan ook dagelijks voorgeschoteld krijgt, de een al bewuster dan de ander. Agro-ecologie in de ruimere zin van
bouw- en voedselproblemen worden geformuleerd, geanalyseerd en teruggekoppeld.
ethische vragen worden met elkaar verweven om de halsstarrige valkuilen van het

Multi-actornetwerken
Het antwoord op de hoe-vraag ligt in de vraagstelling die opborrelt vanuit de realiteit
grote hang naar nieuwe onderzoekspraktijken om onderzoekers, economische actoren, het middenveld en beleidsmakers te laten dialogeren ten behoeve van innovatie
via multi-actornetwerken. Deze term staat voor een veelkleurige verscheidenheid van
groepen mensen die samenwerken in functie van verandering in een bepaalde richting.
Innovatie wordt hier veeleer gebruikt in de sociotechnische betekenis: elke innovatie
heeft sociale en technische componenten en de nadruk ligt hier op de sociale inbedding van een technische innovatie.
Maar zonder precisering zijn zowel innovatie als multi-actornetwerken nietszeggende
modewoorden die het voedselsysteem net zo goed nog verder naar de afgrond duwen.
In agro-ecologie ligt de nadruk op sociotechnische innovatie naar meer ecologie in
het voedselsysteem. Opmerkelijk vaak gaat het om innovation by withdrawal. Er wordt
kant-en-klaarmaaltijden, Roundup, …). En dus moet er iets anders in de plaats komen.
Vaak gebeurt dat niet zonder een herbedenking (redesign) van een heel systeem, desnoods de hele boerderij of het hele huishouden. En dat verloopt noodzakelijkerwijze in
stappen. En elke stap kan meerdere jaren in beslag nemen, zonder garantie op succes.
Het pionieren met zulke nieuwe onderzoekspraktijken vraagt van de betrokkenen
een immense verandering in positionering, posture in het Frans. Net zoals er wordt
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afstand genomen van het reductionisme, wordt er ook afstand genomen van de ‘objec-

Waar mogelijk en gewenst, gebruiken agro-ecologisch geïnspireerde onderzoeken
binnen multi-actornetwerken principes en methodes van actie-onderzoek waarbij de
unieke socio-ecologische dynamiek. De veranderingsprocessen en uitkomsten ervan
niet te verwonderen dat in een eerste fase van zo’n onderzoekstraject veel aandacht
traal probleem wordt geformuleerd, waarop het actie-onderzoek zich vervolgens zal
richten. Alweer: het is niet aan de onderzoeker(s) om vooraf en zonder verkenning van
correcte positionering binnen het multi-actornetwerk is dus essentieel voor een goed
verloop der dingen.
Kennisdialogen
Actie-onderzoek binnen multi-actornetwerken betekent ook dat het faciliteren van
dialogos de saberes (kennisdialogen) centraal staat, ter bevordering van informele kennisuitwisseling en ervaringsgerichte leerprocessen. Allemaal nodig ter stimulering
van concrete acties in de richting van verandering met paradigmatische hergronding
-

de tijd te nemen en het geweer van schouder te veranderen als dingen fout lopen. Wat
onverwachte obstakels.
Van project naar traject
Nog eens: het pad is het doel. Er is geen eindbestemming, wel een horizon in een richting die met ons ecologisch kompas af en toe wordt herbepaald. De ervaringen van
het pad geven richting aan het vervolg van het pad: dat is het doel. En, zoals er oneinveel paden naar eenzelfde horizon. Het proces van ervaringsgericht leren op die vele
paden wordt geacht te leiden naar meer autonomie in denken en handelen van de
betrokkenen, los van opgelegde scripten en recepten, richting meer ecologie in ons
voedselsysteem, richting hergronding. Hierop past het begrip onderzoekstraject (met
tussentijdse uitkomsten die worden getoetst aan de realiteit) vaak beter dan onderzoeksproject
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Obstakels voor hergronding
Agro-ecologen zijn uit op het blootleggen en ontrafelen van de systemische obstakels
die in de weg staan van verandering naar meer ecologie in het voedselsysteem.
nen van doen, denken en zijn die intrinsiek deel uitmaken van diezelfde crisis waar
we willen uitraken. Dat komt omdat ze werken aan onderzoeks- en onderwijswaarin de wereld vandaag verkeert.

Een van de uitdagingen is afstand te nemen van
reductionistische onderzoeksroutines die het
Een van de uitdagingen is afstand te nemen
onderzoek
weghouden van de realiteit zoals die
van reductionistische onderzoeksroutines
zich aan ons voordoet. Kort gezegd is reductiodie het onderzoek weghouden van de
nisme de cartesiaanse manier van denken: ‘Om
realiteit zoals die zich aan ons voordoet.
een probleem te analyseren splitsen we het op in
deelproblemen, die we elk apart oplossen. De som
van de deeloplossingen lost dan het probleem op.’
De meeste academische disciplines, zeker in de natuurwetenschappen, zijn gebaseerd
op die benadering. We worden hiermee heel sterk geconfronteerd tijdens de aanwerving
len. Hoe gespecialiseerder en technologisch verder doorgedreven het onderzoek is,
hoe dieper de onderzoekers zich specialiseren in een steeds enger deelgebied van de
materie, hoe meer spitstechnologie erbij te pas komt, hoe overtuigender dit alles overkomt om zich een plaats te veroveren in het academisch onderzoek. Helaas is dit type
het steeds meer hors-sol: zonder enige connectie met de ecologische patstelling van
vandaag (ook al wordt vaak gedaan alsof die er is).

crisis, uit nood aan systemische verandering, komt niet erg ver met reductionisme. Elke
Toch wil dit niet zeggen dat er geen deelproblemen meer bestudeerd worden, of dat
te nemen, gedragen wordt door meer actoren dan enkel de onderzoeker(s). Dat er dus
een goede reden voor is om dat te doen, die voortkomt uit de realiteit. En dat de uitkomsten van dat deelonderzoek weer worden opgenomen in die realiteit. Het op gang
trekken en houden van iteratieve lussen, met permanente terugkoppeling vanuit de
realiteit zoals die wordt beleefd door een veelheid van actoren, wordt dus belangrijker
dan resultaten genereren en publiceren voor een abstract publiek. Dit alles verloopt
natuurlijk niet zonder slag of stoot — wel integendeel.

Valstrikken op het traject van de agro-ecologie
Hierboven is beschreven hoe agro-ecologen te werk gaan. Of liever, te werk proberen te
gaan. Een iteratieve onderzoekslus wordt idealiter geopend op verzoek van een partij
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die met vragen zit en ons daarvoor contacteert: een lokale actiegroep, een wijkcomité,
een gemeente, een bestuurlijke entiteit, of meteen al een multi-actornetwerk, actief in
het zoeken naar meer ecologie in ons voedselsysteem. Maar hoe die vraag vervolgens
wordt behandeld, toont meteen aan hoezeer we zelf vastgeklonken zijn aan het probleem dat we proberen op te lossen.
Governance
Een eerste valkuil ligt in een notoir gebrekkig bestuur van de multi-actornetwerken.

binnen een maatschappelijke constellatie die een tegenovergestelde dynamiek aanhangt. Vooral wat betreft governance binnen het netwerk is al aangetoond dat zo’n
netwerk uiterst kwetsbaar is omwille van ondermaats bestuur, met onduidelijke
beslissingsstructuren, met een discours naar buiten dat vaak sterk afwijkt van de
praktijk aan de grond.
Spanningen rond interviews
Als er zich interviews aandienen, dan is er altijd het spanningsveld tussen het tijdrovende van een diepte-interview voor een boer zonder tijd, de mate waarin een
(beginnend) onderzoeker de kunst beheerst van het actief luisteren, en de mate waarin
de geïnterviewde zich betrokken voelt bij de vraagstelling. Idem dito voor allerlei varianten van groepsgesprekken. Soms nemen boeren deel aan het hele proces van A tot
Z in de hoop op een antwoord op hun vragen, maar hun informatie eindigt in een of
ander buitenaards computermodel dat niet meer correspondeert met de oorspronke-

Verschillen in tijdsbeleving
De verschillen in tijdspannes voor onderzoek enerzijds en anderzijds de urgenties
en seizoensgebondenheid die het ritme van het werk op een boerderij bepalen, kunnen ook aanleiding geven tot misverstanden. Als het om thesisstudenten gaat, is hun
aanwezigheid van korte duur en hun rol in actie-onderzoek is eerder beperkt. Vaak
gedragen deze studenten zich als een vreemde ‘stadseend’ in de rurale bijt, met alle
gevolgen vandien. Maar zelfs bij doctoraatsstudenten die wel wat tijd krijgen, nemen
de academische prioriteiten (publiceren van artikelen, activiteitenverslagen, verdedigen van proefschrift) het al snel over van de verplichtingen om de iteratieve lus van
hun actie-onderzoek correct te sluiten ten behoeve van de vragende partij(en). Actieonderzoek is berucht om haar tijdrovendheid, en in een maatschappij waar alles draait
deelnemers om verder te doen.
Gebrek aan middelen en mensen
Op al het voorgaande ent zich vaak het gebrek aan middelen (tijd en geld), zowel binnen die multi-actornetwerken als bij de academische onderzoeksgroepen. Tijdsgebrek
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of, beter gezegd, de rem om de nodige tijd te geven aan bepaalde processen is vaak een
gevolg van het korte tijdsbestek waarbinnen het meeste onderzoek zich moet wringen.
te leggen kilometers), terwijl die nu precies de bulk van de kosten van actie-onderzoek
uitmaken. Aan de kant van de vragende partijen is er dan weer vaak dat gebrek aan
een duidelijke missie, visie, transparant bestuur (te informeel, te horizontaal, te dilettantistisch…), waardoor het niet duidelijk is wie waarvoor staat en welke taken op zich
neemt. Zelfs niet of de geformuleerde vraag voldoende gedragen is binnen het netwerk.
Het gebrek aan middelen laat zich ook voelen als een bepaald thema wél aanslaat. De
oorspronkelijke pioniers worden in hun vrijwilligerswerk overklast door bestaande
machtsverhoudingen en groepen die het concept kapen en coöpteren ter conformering
aan het bestaande systeem, eerder dan het te transformeren van binnenuit.
Moeizame publicatie en academische (h)erkenning van actie-onderzoek
Onderzoek uitvoeren voor of liefst samen met een multi-actornetwerk in de richting
van meer ecologie in ons voedselsysteem is één ding. Hierover publiceren is een ander
paar mouwen. Als het veldwerk bestaat uit een serie interviews is het mogelijk die
te verwerken in een klassiek formaat. Maar de hamvraag is dan: heeft dit onderzoek
meerwaarde voor het multi-actornetwerk wat aan de basis van het onderzoek lag?
Onderzoekers van agro-ecologisch getinte onderzoekstrajecten trekken zich nog te

contract loopt af en men concentreert zich op de academische prioriteiten en kalenders. De rest wordt bijzaak.
Omgekeerd is er van een ‘geslaagd’ actie-onderzoek, waarbij de onderzoeker(s) wel
degelijk zich ondergedompeld heeft/hebben in de realiteit van de problematiek, bijna
maar één manier om verslag te doen. Dat is door het leerproces te documenteren op
demische normen (die mee deel van het probleem vormen), of omdat academische
normen geen ‘mislukt’ onderzoek aanvaarden als iets waaruit te leren valt, of omdat de
alles is dan weer voorwerp van kritiek van collega’s die de principes van actie-onderzoek niet onderschrijven, maar wel de manuscripten evalueren die eruit voortvloeien.
Problemen met positionering
Aan de basis van vele hierboven beschreven spanningen ligt een probleem van posture: de nodige wijziging in positionering van de betrokken actoren in actie-onderzoek
zowel studenten als senior onderzoekers vandaag onvoldoende of niet getraind tij-
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Ook de actoren van netwerken hebben last met hun positionering ten opzichte van dit
type onderzoek. De problemen van ‘posture’ aan beide kanten, gecombineerd met de

meer zijn dan een ‘innovatieve’ bron van gegevens waaruit publicaties kunnen, moeten
naar meer ecologie in het voedselsysteem verwateren en verdampen dan zienderogen.

Naar een hergronding van het academisch onderzoek
Het mag duidelijk zijn dat actie-onderzoek ten dienste van verandering richting meer
ecologie in het voedselsysteem op eenzelfde manier gehinderd wordt door lock-in
(opsluiting in beperkende denkpatronen) als de boeren en huishoudens zelf op hun
hergrondingspad. Agro-ecologie is evengoed op zoek naar hergronding, maar dan
van het academisch onderzoek.
Een eerste stap zou moeten bestaan in de (h)erken-

Agro-ecologie is evengoed op zoek

naar hergronding, maar dan van
het meeste academisch onderzoek getuigt. Deze
stap kan al jaren vergen en komt er in de meeste
het academisch onderzoek.
gevallen nooit. De tweede stap bestaat dan in het
tivisme om een nieuwe generatie agro-ecologen op te leiden. Een ontologische omkering
van leren is hierbij onontbeerlijk. Academische opleidingen bestaan nog altijd vooral
laten worden op de studenten zonder hen de mogelijkheid te geven om dat alles eerst
uit, niet van wat in het brein van de student moet gepropt worden, maar wat er zich
uit dat brein moet kunnen ontwikkelen om zich agro-ecoloog te kunnen noemen. Een
ontologische omkering betekent dat de vraagstelling ontstaat door een pragmatic inquiry
van de realiteit zoals die zich aan ons voordoet, waaruit een hoop hoogst transdisciplinaire vragen rijzen, die de student zowel naar onder (microscoop) als naar boven
(macroscoop) doet zoeken naar antwoorden. Zo’n omkering duwt de lesgever wel uit

taan over in een derde stap: om ook voor het onderzoek de betreden paden te verlaten
Dit is slow science
delen worden uitgetrokken.

-

Helaas, ook voor de overtuigden blijkt het niet gemakkelijk om het kompas naar meer
ecologie goed te leggen (en goed te houden), en het deel van het voedselsysteem dat
we nader bekijken goed in te passen in het geheel der dingen, trouw aan die
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totaalvisie. We zijn nu eenmaal kinderen van een opvoeding- en onderwijssysteem in
dienst van een bestel dat erop is gericht om rijkdom van ‘elders’ en van ‘anderen’ te
teem, en in elk van ons allen. Het gros van alle wetenschap en onderzoek aan

Ook voor de overtuigden blijkt het
niet gemakkelijk om het kompas naar
meer ecologie goed te leggen.

over landbouw en voedsel gaat. Agro-ecologen
die proberen het roer om te gooien maken het zichzelf héél lastig. Alleen door medestanders te
zoeken in die zoektocht naar een andere manier
van onderzoeken kunnen ze slagen in hun missie.
Bij deze is een oproep gelanceerd.

Bio
Marjolein Visser is professor aan de ULB School of Bioengineering, leerstoel
agro-ecologie.
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Na het virus: tijd en opportuniteit
voor een agro-ecologische
doorstart in het Zuiden
Suzy Serneels, Myriam Welvaert en Wouter Vanhove

Het dominante voedselsysteem slaagt er niet in het recht op voedsel te realiseren
binnen de ecologische grenzen van de planeet.
Of het nu gaat over het stikstofprobleem dat veroorzaakt wordt door de grootschalige
voor grootschalige sojateelt (om onze intensieve veeteelt te voeden) of de slechte

en groter.
Voedsel als handelswaar

voedselsystemen wereldwijd. Een golf van globalisering in de voedselindustrie, gedreven door verstedelijking, stijgende inkomens, vrijhandel en rechtstreekse buitenlandse
investeringen trof ook ontwikkelingslanden. Heel wat landen in het globale Zuiden
te pikken van de groeiende wereldhandel, vaak ten koste van de voedselzekerheid van
import van voedselgewassen en dus onderhevig aan de grillen van de wereldmarkt.
De globalisering ging gepaard met een steeds grotere machtsconcentratie in de sector,
waarbij een handvol transnationale bedrijven de markt controleerden en steeds harder
gingen wegen op de politieke besluitvorming. Regulering werd afgebouwd en de rol
van de staat werd verkleind, ten voordele van een marktgedreven en geglobaliseerd
voedselsysteem.
verkoop van hun landbouwproducten en hebben steeds minder autonomie in hun
bedrijfsvoering en prijzen.
Ecologische grenzen worden overschreden
Er is de laatste jaren een wetenschappelijke consensus gegroeid dat het dominante,
geglobaliseerde en geïndustrialiseerde voedselsysteem tegen grenzen botst en aan
verandering toe is. Talloze rapporten wijzen op de nefaste impact van het huidige
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voedselsysteem op mens en natuur. Zo zijn voedselsystemen verantwoordelijk voor
een derde van de menselijke uitstoot van broeikasgassen wereldwijd. De helft van het
water wordt gebruikt voor landbouw. Door overbegrazing en niet-duurzame
landbouwpraktijken is ondertussen meer dan een derde van de grond gedegradeerd.
soja, palmolie en houtvezels. Ondanks eerdere beloften door de industrie nam de ontDoor overmatig
draagt landbouw bij aan vervuiling van bodems,
grondwater, rivieren en kustgebieden met stikstof
en fosfor. Landbouwactiviteiten zijn wereldwijd
de grootste oorzaak van biodiversiteitsverlies.
Door de dalende gewasdiversiteit en toegenomen
vende insectensoorten, die cruciaal zijn voor de
landbouw, met uitsterven bedreigd. Daarnaast is
de biodiversiteit in de landbouw zelf steeds meer bedreigd. Bovendien hebben ontbossing, grootschalige intensieve veeteelt en de handel in wilde dieren de perfecte
, ziektes die van dier op

De helft van het bewoonbare land op
aarde (51 miljoen km2) en 75 procent
van het beschikbare zoetwater
wordt gebruikt voor landbouw.

Honger neemt opnieuw toe

als een noodzakelijk kwaad om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden.
Toch slagen we er nog steeds niet in dit mensenrecht te realiseren. Hoewel de voedselproductie sneller groeide dan de wereldbevolking en er overal ter wereld meer dan
sen chronisch honger en stijgt dit aantal opnieuw voor het vijfde jaar op rij, ondanks het
-

van de wereldbevolking kan zich geen gezond en gevarieerd voedingspatroon veroor-

Kleinschalige boeren zijn de belangrijkste voedselproducenten

-
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Zij hebben nog minder toegang tot productiefactoren (grond, kennis, diensten, krediet) en halen minder inkomsten uit hun arbeid.
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haalbaar. Vrouwen spelen een belangrijke rol in kleinschalige landbouw. Ze verte-

geconsumeerde voedsel te produceren.
peasant food web voor hun voedsel. Zeker in moeilijke tijden is dit
netwerk van kleinschalige producenten, transporteurs, KMO’s en versmarkten belangrijk voor
Desondanks slagen kleinschalige
kwetsbare groepen.
boeren erin om 60-70 procent van het
die deel uitmaken van het peasant food web voorzien veel meer mensen van gevarieerd, lokaal
geproduceerd voedsel dan het zogenaamde

wereldwijd geconsumeerde voedsel
te produceren. Ze doen dat op amper
25 procent van het beschikbare land.

tarwe en soja. In het globale Zuiden zijn die netwerken van kleinschalige producenten van cruciaal belang voor de voedselzekerheid van de bevolking.

De COVID-19-pandemie vergroot de bestaande problemen, onevenwichten en
ongelijkheden. Crisissen worden verdiept.

een nieuwe variant van het coronavirus vastgesteld. Wat eerst een lokale epidemie
was, breidde op enkele maanden uit tot een pandemie. Naarmate het dodental steeg
en we geconfronteerd werden met schrijnende beelden van doodzieke mensen in
gesloten, vliegtuigen bleven aan de grond, de economie viel grotendeels stil, ieders
De maatregelen, noodzakelijk om levens te redden, hadden een ongeziene impact op
alle aspecten van ons leven, de economie, de maatschappij, het milieu en legden ook
heel wat pijnpunten van de globalisering bloot, niet het minst in onze voedselsystemen.
Ook zonder de pandemie was er geen gebrek aan problemen die een negatieve impact
hebben op de voedselzekerheid van kwetsbare mensen in armoede (oorlogen, terreurdreiging, droogte, de sprinkhanenplaag in oostelijk Afrika, enzovoort). Toch heeft

‘No market means no daily income, no daily income means no food’
In het globale Zuiden hangt voedselzekerheid in de eerste plaats af van de lokale pro-
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selsystemen in lage inkomenslanden voor het overgrote deel informeel georganiseerd.
Zelfs in middeninkomenslanden zijn nog steeds de helft van de actoren in het voedselopenluchtmarkten, versmarkten, straatventers en eetstalletjes te sluiten. Het lamleggen van die hele informele voedseleconomie had grote gevolgen voor de betrokken
actoren (boeren, veetelers, vissers, transporteurs, marktkramers, straatventers, kleine
commerçanten, enzovoort) die hun inkomen verloren of op zijn minst drastisch zagen
verminderen. Bovendien kwam voedselzekerheid van de miljarden mensen die van

Waar (grote) markten wel open bleven in de steden, belemmerden de transportrestricties hun bevoorrading, zowel met lokale producten als met importproducten, die,
zeker in de eerste weken van de crisis, bleven steken aan grenzen en in havens. In
Kenia bijvoorbeeld, zorgden de avondklok en reisbeperkingen ervoor dat kleinschalige
uitgesloten werden van de lucratieve markten in Nairobi, waarop overaanbod op de
lokale rurale markten de prijzen deed instorten.
Het sluiten van hotels en restaurants in heel wat Afrikaanse landen had zware gevolgen voor de werkkrachten in de sector en voor de kleinschalige producenten die vooral
voor deze markt produceren. Beninese groentetelers raakten hun kroppen sla niet meer
kwijt, de pluimveekwekers verloren hun afzetmarkt en worstelden met de zoektocht
Senegalese vissers verloren hun inkomen door een inperking van het aantal vissers
de markten zagen hun inkomen dalen bij gebrek aan kopers. Ondanks het versoepelen
van de avondklok na een eerste, strenge lockdown, is de landbouwverkoop in Senegal
niet snel opnieuw op gang gekomen. De tuinbouwers in de Niayes-regio lieten hun
markten, die eerst helemaal gesloten werden, maar later gedeeltelijk heropenden. Ook
de groenteverkoopsters, tussenschakel tussen producenten en transporteurs, zagen
hun inkomen verdampen. Velen gingen noodgedwongen op zoek naar ander werk.
Storingen in de internationale markten wegen dubbel op landen die van

De pandemie verstoorde niet enkel de lokale markten, maar had, en heeft nog steeds,
een impact op heel wat landen en producenten die vooral gewassen kweken voor de
-

ze hun arbeiders nog deeltijds laten werken, hadden ze nog wat inkomen en voedsel
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pandemie beïnvloedde de handelsketens van bananen in bijna alle bananenproducerende landen. De productie daalde door een tekort aan plantgoed en arbeidskrachten,
omdat migranten die op de plantages werkten naar huis keerden. De geoogste bananen vonden door transportrestricties moeilijk en vertraagd hun weg naar de markt, die
vaak gesloten was. Zeker de grote markten waren onbetrouwbaar en heel wat landen
ene plek, terwijl tekorten elders sterke prijsstijgingen veroorzaakten. Waar de prijzen stegen, daalde de bananenconsumptie, wat de voedselzekerheid in gevaar bracht.
De vraag naar kookbananen nam toe omdat deze langer houdbaar zijn en omdat ze
gezien worden als een essentieel product in tijden van crisis (‘The plantain is the king
of the quarantaine’: Antonio Bustamante van INIAP). Heel wat landen stimuleerden
tot langer houdbare producten zoals bananenchips en bananenmeel.
Afrika produceert meer dan de helft van de cashewnoten wereldwijd, maar heeft nauterd en gepeld) en verpakt worden. Vervolgens worden ze verscheept naar de EU en
de VS.
overaanbod aan onverwerkte cashewnoten op de markt, waardoor de internationale
der winst moesten verkopen.26
de dalende vraag op de wereldmarkt.
Door de slabakkende handel hebben niet alleen boeren en mensen die tewerkgesteld
onder druk te staan waardoor de armste landen
zelfs de meest dringende gezondheids-, economische en sociale noden niet kunnen lenigen. Landen
dat vaak ten koste van de productie van voedselgewassen voor de eigen bevolking. Dit maakt hen

Landen die de teelt van exportgewassen
stimuleren, doen dat vaak ten koste
van de productie van voedselgewassen
voor de eigen bevolking.

van granen. De granenmarkt kwam onder druk te staan als gevolg van het hamster-

rijst, tarwe en maïs te beperken of zelfs helemaal te verbieden. Er werd gevreesd voor
sterke prijsstijgingen van deze granen op de wereldmarkt, zoals we zagen tijdens de
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procent, wat vooral voor de arme bevolking in de steden een probleem schiep. Zij
verloren immers massaal hun inkomen (zie hoger).
Ondanks het blijven functioneren van de wereldhandel steeg, als gevolg van de pandemie
ger in zeker twintig landen, waarvan het merendeel in Sub-Saharaans Afrika, zal
toenemen als gevolg van een combinatie van conflicten, de socio-economische impact van

Honger zal niet zozeer het gevolg zijn van
beschikbaarheid van voedsel, maar van de
fysieke en economische toegang tot voedsel.

verspreiding van planten- en dierziektes. Honger
zal niet zozeer het gevolg zijn van beschikbaarheid van voedsel, maar van de fysieke en
economische toegang tot voedsel.

Hoe de economische recessie en een afwezig sociaal vangnet leiden tot
extreme armoede en honger

ervan. Er zijn geen voedseltekorten op wereldschaal en ook de lokale voedselproductie
is niet stilgevallen. Stijgende armoede als gevolg van het verlies van — vaak informele
— jobs zonder stabiel sociaal vangnet, maakt dat mensen, en vooral kinderen, honger
lijden of op zijn minst terugvallen op goedkoper, maar minder voedzaam en vaak
ultra-verwerkt voedsel. Mensen slaan maaltijden over of eten kleinere porties. Binnen
de kwetsbare groepen van informele arbeiders, migranten, vluchtelingen, inheemse
Het inkomensverlies leidt vooral tot armoede in lage en middeninkomenslanden. Vrouwen worden

Vooral beperkingen op het gebruik van openbaar vervoer en vervoer van goederen, het
sluiten van markten en verbod op straatverkoop, vaak zonder compenserende maatregelen, hakten zwaar in op de situatie van kwetsbare bevolkingsgroepen. Zowat de
helft van de werkende bevolking wereldwijd is actief in de informele economie, is
migrant of op een andere manier gemarginaliseerd. Zij verloren met hun job ook hun
levensonderhoud, zonder te kunnen rekenen op een sociaal vangnet.
huishoudens leven vaak maar net boven de armoedegrens en weinigen hebben een
voorzien van sociale bescherming. Heel wat mensen die hun geld verdienen van dag
tot dag, moesten kiezen tussen het respecteren van de regels en thuis honger lijden,
of gaan werken en het risico lopen om ziek te worden en mogelijks geconfronteerd te
worden met harde repressie door de politie.

zwaarst gevoeld. In Latijns-Amerika is het aantal mensen dat hun voedselzekerheid
bedreigd ziet het afgelopen jaar verviervoudigd door het verlies van inkomen onder
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de bevolking. De regio nam zeer strenge maatregelen in een poging de overdracht van
cent gekrompen. Ook de (tijdelijke) sluiting van de scholen had een nefaste impact
op kwetsbare families. De voedselzekerheid van miljoenen kinderen wereldwijd is

Veel verliezers en enkele (grote) winnaars
Overheidsmaatregelen om de crisis te verlichten beperken zich in lage en middeninkomenslanden vaak tot voedselbedeling aan de kwetsbare groepen (voornamelijk
in steden) of éénmalige cash transfers. Als ze al gericht waren op het ondersteunen
van boeren, met bijvoorbeeld goedkope leningen, bereikten ze vaak niet de kleinschalige boeren, die geen toegang hebben tot leningen. Ze hielpen er hoogstens de grote
producenten mee. Het is duidelijk dat de problemen waarmee de actoren in het informele systeem kampen weinig aandacht kregen van de overheden.
Overheidsmaatregelen bevoordeelden vaak de formele economie. De snelle beslissing
van de autoriteiten om de voedselproductie, de afzet en de formele voedseldistributie
teurs, distributeurs en andere formele actoren van het voedselsysteem de facto te
beschermen tegen de gevolgen van de lockdowns,
bleek een ingrijpende beslissing voor kleine boeOverheidsmaatregelen bevoordeelden
ren en consumenten. Zo bleven de supermarkten

vaak de formele economie.

bedrijven’, terwijl markten in openlucht, informele markten, straatventers en kleine winkeltjes
in vele landen (gedeeltelijk) gesloten werden. Consumenten werden beperkt in hun
keuzemogelijkheden en de facto verplicht om hun voedsel te kopen in supermarkten
of gebruik te maken van hun online aanbod. Terwijl de informele ketens aan banden werden gelegd en miljoenen mensen hun inkomen verloren, kwamen de grote,
multinationale voedingsbedrijven (producenten van verwerkt voedsel zoals Nestlé,
supermarkten enzoverder) als winnaars uit de bus en boekten ze miljarden winst.
Tekenen van veerkracht en innovatie
Het succes van de voedingsindustrie getuigt niet van veerkracht of innovatie, maar is
-

In Oeganda, Peru en Colombia toonden gemeenschappen met agro-ecologische boe-

toeleveranciers voor hun productie. De belangrijke rol van duurzame familiale landbouw in voedselsoevereiniteit voor gemeenschappen werd nogmaals benadrukt. Er
zijn bovendien talloze voorbeelden op te tekenen van kleinschalige boeren, gemeenschappen en individuen die creatieve oplossingen vinden voor de talrijke obstakels
die door de gevolgen van de pandemie op hun weg kwamen. Wie in die informele
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sector ondernemend en inventief was, sloeg nieuwe wegen in, gaande van de verkoop
van vis via e-commerce op Facebook en WhatsApp tot thuisleveringen van groente-

mediacampagnes over het belang van gezonde voeding en agro-ecologische landbouwpraktijken op radio en TV en ontwikkelde een reeks trainingen over agro-ecologie
in video, radio en audio formaat. Ze zullen die ook in de toekomst blijven gebruiken,
naast opleidingen in het veld. Een Senegalese coöperatie die biologische groenten verkoopt, kon snel schakelen naar thuislevering aan
de bestaande klanten en zelfs nieuwe klanten aanIn Oeganda, Peru en Colombia
trekken.

toonden gemeenschappen met
agro-ecologische boerenbedrijfjes zich
weerbaarder tegen de pandemie.

hun productie, normaal bestemd voor scholen en
restaurants, niet verloren te laten gaan. Ze schenken het voedsel aan de bewoners van de
sloppenwijken van São Paulo. Klanten die de

en één voor een arm gezin dat het niet zelf kan betalen. Boeren die al goed georganiseerd waren en/of al contacten hadden met klanten, konden makkelijker overschakelen
naar de korte keten.
Landbouw, en dan vooral stadslandbouw, herleeft als respons op de pandemie. Meer
van de huishoudens in Sub-Saharaans Afrika haalt zijn inkomen uit
ook niet verbazen dat heel wat Afrikaanse huishoudens hun toevlucht zochten in de
gewassen kweken of (klein)vee houden en het fenomeen was het belangrijkst in stedelijke omgeving. In die steden deed het jobverlies in de informele sector zich immers
van de lokale overheid om een droom te verwezenlijken: de stad van meer dan vijf
miljoen mensen voeden met stadslandbouw. Boeren in en rond de stad kregen tractoren en waterpompen. Verschillende pilootprojecten rond stadslandbouw werden
opgestart in publieke ruimtes zoals scholen en recreatiedomeinen. Stedelingen worden aangemoedigd om voedsel te produceren op kleine lapjes stadsgrond. Zij kunnen
vee kweken voor eigen gebruik en lokale markten in Addis. De producenten zijn blij
met de erkenning van het belang van stadslandbouw en hopen dat die erkenning en
steun de pandemie zal overleven.
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kan de grote variatie aan lokaal beschikbare gewassen in stand worden gehouden, hersteld, gerevitaliseerd en verbeterd. Naast de belangrijke, gekende gewassen (rijst, tarwe,
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Community Seed Banks (CSB) zijn lokaal gestuurde, collectieve instellingen die zaden
bij boeren verzamelen en behouden voor lokaal gebruik. Op die manier maken zij boeren-

soorten zijn. Zonder deze informele zaadsystemen dreigt de diversiteit van die gewassen
en variëteiten sterk af te nemen onder de invloed van geglobaliseerde teelten. Het in stand
houden van landbouwdiversiteit is belangrijk om de voedselvoorziening divers en bijgevolg gezond te houden. Bovendien is een teeltsysteem met een hoge diversiteit veel beter
Verder helpen de Community Seed Banks boeren en gemeenschappen om de controle over
hun zaden te behouden of te herwinnen. Ze leiden vaak tot een sterkere samenwerking
tussen boeren onderling en tussen boeren en plantenveredelaars, en landbouwkundigen
en beheerders van genenbanken die betrokken zijn bij de conservatie en het duurzaam
gebruik van landbouwbiodiversiteit. Helaas worden Community Seed Banks vaak niet

Het blijkt dat de kleinschalige landbouwers in Nepal, die gebruik maken van Community
Seed Banks
Niet alleen
omstandigheden, ze zijn ook lid van een sterke gemeenschap die gebouwd is rond de
zaadbanken en kunnen bijvoorbeeld rekenen op de hulp van andere families om hun
grond te bewerken. Community Seed Banks garanderen continuïteit in aanbod en disIn Bolivia ondersteunt CENDA lokale
gemeenschappen met het aanleggen van zaaigoedregisters voor lokale aardappelvazaden als cultureel erfgoed.
Toegang tot gezondheidszorg is geen gegeven in veel landen in het globale Zuiden.
Veelal zijn Westerse geneesmiddelen onbetaalbaar of gewoonweg niet beschikbaar. Al
eeuwenlang gebruikt de bevolking medicinale planten voor de behandeling van ziekop basis van plantensap, etc., waarover de medicinale kennis van generatie op generatie wordt
In veel tropische gebieden staan zowel
doorgegeven door traditionele genezers. In veel
de kennis over medicinale planten
tropische gebieden staan zowel de kennis over
medicinale planten als de planten zelf onder druk
als de planten zelf onder druk.
door respectievelijk modernisering, globalisering,
vincie Kongo Central in de Democratische Republiek Congo werken wetenschappers
zij aan zij met de lokale bevolking om de talrijk gebruikte medicinale planten in kaart
te brengen en aan te planten in door de dorpsgemeenschappen beheerde medicinale
plantentuinen. Hiermee slaat men vier vliegen in één klap: ten eerste krijgt de sterk
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ontboste regio er wat groen bij; vele medicinale plantensoorten zijn bomen, wat van
de tuinen de facto kleine bosjes maakt die de lokale biodiversiteit in stand houden; ten
tweede worden de bedreigde medicinale planten in situ geconserveerd; ten derde genereert dit commons-project inkomsten voor de hele gemeenschap via het gemeenschappelijk
beheer, verwerking tot medicijnen en het betaalbaar verhandelen van de medicinale
planten en ten vierde verbetert het de volksgezondheid door de verhoogde beschikbaarheid en het gebruik van medicinale planten, zeker in tijden van crisis wanneer de
toegang tot gezondheidszorg en Westerse medicijnen sterk wordt belemmerd.
De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat lokale voedselsystemen en lokale waardeketens, gedragen door familiale landbouw en agro-ecologische bewegingen, een
belangrijke rol spelen in het formuleren van antwoorden op plotse crisissituaties. Deze
informele voedselsystemen zouden moeten erkend en versterkt worden door overheidsbeleid om zo meer weerbaarheid te bieden tegen crisissen. Uit ervaringen van
onze partnerorganisaties en uit het onderzoek van Titonell et al. in Latijns-Amerika
kwamen enkele belangrijke kenmerken van lokale voedselsystemen naar voor die
essentieel zijn om deze en/of nieuwe crisissen te weerstaan:
het vooraf bestaan van sociale organisaties en instellingen (zoals agro-ecologische bewegingen, coöperaties, boerenunies, consumentenorganisaties,

de werking van alternatieve marktkanalen die van cruciaal belang zijn als
reactie op mobiliteitsbeperkingen en nieuwe veiligheidsprotocollen opgelegd door de pandemie (bijvoorbeeld lokale versmarkten, online verkoop,
voedsellevering, enz.);
de rol van sociale netwerken en online-tools bij het verbinden van de
belangrijkste actoren in het voedselsysteem (producenten en consumenten,
netwerken, korte ketens, enz);
de steun van lokale en nationale overheden voor bestaande initiatieven op vlak
van familiale landbouw en agro-ecologie, die voordien werden beschouwd
als marginale alternatieven of zelfs in strijd met standpunten en beleid van
die overheden;

drage aan hun welzijn en gezondheid erkennen.

Nu we langzaam uit het dal van de crisis kruipen en durven te dromen van een terugkeer naar ‘normaal’, is het meer dan duidelijk dat het ‘normaal’ van voor de pandemie
geen optie is, omdat het een deel is van het probleem. Er is een brede consensus over
de nood aan de transformatie van het huidig geglobaliseerd voedselsysteem, maar er
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opdat zowel honger, ongelijkheid als de teloorgang van (agro)biodiversiteit en het
milieu worden aangepakt.

climate-smart agriculture
gebruikt worden. Men pleit dan voor een verdere intensivering van de landbouw-

zorgt voor gewassen die de nadelen van dergelijke intensieve monoculturen kunnen
opvangen (vraat door insecten of onkruiddruk). Door gebruik van technologie hoopt
men opbrengsten te verhogen en de negatieve gevolgen van landbouw (op klimaat en
milieu) zoveel mogelijk te beperken, maar men accepteert dat landbouw een bepaalde
milieukost heeft die men onder andere tracht te verminderen door elders land vrij te
maken voor natuurbehoud.
Agro-ecologie is de sleutel

de principes van agro-ecologie. Voedselsystemen die uitgaan van een evenwichtige
relatie tussen landbouw en natuur en die voedselsoevereiniteit vooropstellen eerder
andbouwproductie van voedsel (verschillende gewassen
Het baanbrekende IAASTD-rapport zette
voor het eerst sinds lang duurzame,
teelt). Agro-ecologische landbouw hecht veel
kleinschalige familiale landbouw weer
waarde aan het gebruik van lokaal beschikbare,
op de kaart als toekomstgerichte optie
natuurlijke hulpbronnen (land, water, zaaigoed)
en inheemse kennis over goede, aan de lokale
voor duurzame voedselsystemen.
omstandigheden aangepaste landbouwpraktijken
en autonomie over de wijze waarop hulpbronnen
(bijvoorbeeld zaaigoed) worden gebruikt. Op die manier slaagt agro-ecologische landbouw erin om schokken door bijvoorbeeld klimaatverandering op te vangen.
Een belangrijk verschil tussen een agro-ecologische en een klassieke, eerder technische benadering van landbouw- en voedselsystemen is dat agro-ecologie er impliciet
vanuit gaat dat landbouwsystemen niet op zich staan, maar sterk zijn ingebed in en
interageren met de natuurlijke omgeving enerzijds, en de sociale, politieke en economische omgeving anderzijds. Innovaties in landbouw- en voedselsystemen moeten
vanuit een agro-ecologisch perspectief dan ook vanuit verschillende disciplines en
beleidsdomeinen worden geïmplementeerd.

landbouwkundige kennis en technologie kan ingezet worden voor een goed, gezond
en duurzaam leven in het globale Zuiden.
voor het eerst sinds lang duurzame, kleinschalige familiale landbouw weer op de kaart
als toekomstgerichte optie voor duurzame voedselsystemen. Het rapport noteerde
71

AGRO-ECOLOGIE

toen al ‘business as usual is not an option’ en waarschuwde voor een overmatig geloof in
‘eenvoudige oplossingen’, of ze nu van technologische, economische of politieke aard
zijn. Het is weinig gekend dat hun aanbevelingen heel wat van de hogerop geschetste
agro-ecologische principes omarmen. Het document roept onder andere op om in
bale Zuiden (onder andere door het verstrekken van microkredieten en het verhogen
van de rechtszekerheid over de toegang tot land), het erkennen van de kennis en het
beschikkingsrecht van rurale gemeenschappen over natuurlijke en agrobiodiversiteit
zoals wilde medicinale en voedselplanten en de uitbouw van informele zaadsystemen;
lokale voorkeuren en milieuomstandigheden; de uitbouw van een goede eerstelijnszorg (zeker bij de preventie en behandeling van ondervoeding, malaria, HIV en andere
infectieuze aandoeningen); het investeren in performante handelsketens voor lokale en
regionale markten (opslag, verwerking, verpakking, transport, etc.); de decentralisatie
van beleidsvorming; een eerlijk handelsbeleid, waarbij vooral de landbouwmarkten
in het globale Zuiden moeten beschermd worden en niet mogen ten prooi vallen aan
voor het globale Zuiden vaak nefaste internationale competitie. Veel van die zaken
grijpen niet rechtstreeks in de landbouw in. Ze zijn echter wel cruciaal om de precaire voedselzekerheid in het globale Zuiden te verhogen en om de voedselvoorziening

‘The next big thing will be a lot of small things’
Het is absoluut noodzakelijk dat we de miljoenen kleinschalige boeren en boerinnen

erkennen. We moeten hun ongelijke toegang tot natuurlijke hulpbronnen verbeteren,
in het bijzonder voor vrouwen en jongeren. Door hen te ondersteunen om ecologische
principes toe te passen op de landbouw en te zorgen voor een regeneratief gebruik
van natuurlijke hulpbronnen en ecosysteemdiensten, kunnen ze hun opbrengst verbeteren en een beter inkomen halen uit hun activiteiten. Zo kan agro-ecologische
landbouw ook een toekomstperspectief bieden voor de vele duizenden jongeren die
jaarlijks op de (Afrikaanse) arbeidsmarkt komen zonder perspectief op werkgelegenheid in de formele economie.
Om voedselzekerheid te realiseren, is het belangrijk om het recht op voedsel te prioen stabiliteit worden nu ook agency en duurzaamheid als centrale dimensies van
voedselzekerheid erkend. De principes van agro-ecologie, die erop gericht zijn om
rechtvaardigheid en sociale verantwoordelijkheid te verzekeren, leggen de nadruk
op agency en duurzaamheid. Het bevorderen van agency van kleinschalige producenten en andere informele actoren in voedselsystemen is van fundamenteel belang om
ongelijkheden en bestaande machtsverhoudingen (bijvoorbeeld tussen de voedingsindustrie en de producenten) in vraag te stellen en te veranderen. Zij moeten ook een
stem krijgen in het vormgeven van voedselsystemen.
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De transformatie van voedselsystemen zal duurzaam moeten zijn. Dit betekent dat we
streven naar sociale rechtvaardigheid, het scheppen van menselijk welzijn (vaak voorgesteld als een economische dimensie), en de instandhouding van de integriteit van de
natuurlijke hulpbronnen waarop de economische en sociale dimensies zijn gebaseerd,
zonder hierbij de duurzaamheid voor toekomstige generaties te hypothekeren. We
Heel wat maatschappelijke actoren hebben een rol te spelen op verschillende niveaus
in de voedselsystemen om deze duurzaam en rechtvaardig te maken.
Agro-ecologie is veruit de meest pertinente benadering om de sociale, ecologische,
economische en culturele dimensies te verzoenen in de transformatie van voedselsystemen naar een duurzaam geheel. Maar dan moeten we agro-ecologie niet zien
als een niche, als een oplossing tussen andere, maar durven kiezen om van agro-ecologie de ruggengraat te maken van territoriale voedselsystemen. Deze keuze is niet
de gemakkelijkste weg voor overheden in het globale Zuiden. Noch voor donoren en
mijn eenvoudiger en trekt makkelijker investeringen aan dan het uitwerken van een
ondersteunend netwerk voor miljoenen kleine boeren dat ontworpen is op hun maat
Het is wel de meest rechtvaardige en de enige juiste weg als we onze voedselsystemen
duurzaam willen maken.

landbouw, en mensen met mensen in contact te brengen. Daardoor is de wereldnog niet voorbij. Er is genoeg voedsel voor iedereen in de wereld. Laten we deze
kans en de les die we tijdens de pandemie hebben geleerd, aangrijpen om de spelregels van onze mondiale en lokale voedselsystemen te veranderen.’
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Gender en voedselsystemen: tussen
idealisering en ontkenning
Rurale vrouwen zijn opvallend aanwezig in de projecten en programma’s van het Belgische
Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Samen met talloze internationale organisaties
draagt het ministerie zo bij aan het creëren van een ingebeelde rol voor vrouwen in de landbouw in het Globale Zuiden. De beeldvorming en het discours rond de empowerment van deze
landelijke vrouwen klinkt veelbelovend. Feministisch in zekere zin. Maar hoe progressief is die
zogenaamde feministische visie? En hanteren wij dezelfde standaarden voor de ingebeelde rol
en rechten van boerinnen en landarbeidsters in Vlaanderen en Europa?
Er bestaat heel wat literatuur en gegevens over de obstakels en de socio-culturele context
van boerinnen en landarbeidsters in het Globale Zuiden. In beleid en onderzoek wordt tegelijkertijd amper gesproken over de realiteit van vrouwen op de Europese boerderijen en hoe een
feministische agenda daar kan bijdragen tot rechtvaardigere en ecologisch duurzamere voedselsystemen. Hoe verklaren we deze nadruk op gender in de interventielanden van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking en de schijnbare irrelevantie van gender in het Vlaams landbouwbeleid? Op momenten waarop de VN een voedseltop organiseert om globale voedselsystemen te
‘transformeren’1 en de Vlaamse regering aan een voedselstrategie werkt, stellen we ons de vraag
hoe we ons als feministische en ecologische bondgenoten kunnen mobiliseren om de stem en de
rechten van boerinnen wereldwijd te laten gelden. Voorbij ‘gender mainstreaming’ als buzzwoord,
kunnen diverse vormen van ecologisch feminisme als raamwerk worden gebruikt om voedselsystemen agro-ecologisch te transformeren en structurele onrechtvaardigheden ongedaan te maken.

Om de Vlaamse Beleidsdocumenten Landbouw en de Belgische Strategische Nota
‘Landbouw en Voedselzekerheid’ onder de loep te nemen op hun genderbenadering,
lieten we ons inspireren door feministische eco-activisten en denkers. Ongeacht de
verschillen in focus tussen verschillende tradities binnen de politiek-ecologische vormen van feminisme, werken ecofeministen zoals Maria Mies, Vandana Shiva, Carolyn
Merchant of Wangari Maathai, postkoloniale feministen zoals Silvia Cusicanqui of
traditie zoals bell hooks of Chelsea Frazier allen op de kruising van gender, ras, economische en ecologische rechtvaardigheid. Deze vrouwen benadrukken: dat alles
verbonden is, natuur en cultuur in het bijzonder, het belang van taal en denkkaders in
onze samenlevingen en ze delen een engagement voor de gezondheid en duurzaamheid van alle mensen en hun leefomgevingen ongeacht gender, ras, klasse, leeftijd en
dige uitdrukkingen zoals ‘koloniaal kapitalistisch patriarchaat’ of ‘imperialistisch
kapitalistisch patriarchaat’, om de kruispunten van verschillende systemen van over-
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andere stellen en een manier bieden om na te denken over de in elkaar grijpende systemen van onderdrukking die samenwerken om de status quo in stand te houden.
Dat deze vormen van uitbuiting overlappen is goed te begrijpen wanneer we kijken
naar hedendaagse geglobaliseerde voedselsystemen en de schade die ze aanrichten.
De vernietiging van lokale culturen, het verdwijnen van de boerenlandbouw, dalende
biodiversiteit, klimaatverandering, een toename aan voedselgerelateerde ziektes zijn
één voor één in verband gebracht met de industrialisering en de globalisering van
voedselsystemen. Hun bestaan steunt grotendeels op onderbetaald of gratis werk, en
aan de slavernij op de plantages in de Europese kolonies, die de basis heeft gelegd voor
de huidige organisatie van voedselvoorziening. De vernietiging van bodems door
intensieve landbouw gebaseerd op het telen van slechts een handvol gewassen, mas-

arbeiders en arbeidsters liggen in het verlengde hiervan. Anders gezegd, de economische
rijkdom en de voedselsystemen die België vandaag kenmerken hebben hun bestaan
te danken aan de gelijktijdige kolonisatie van vrouwen, van volkeren in het Globale
Zuiden en van de natuur. Ook de mainstreaming van genderagenda’s en coöptatie van
begrippen als duurzaamheid, en meer recentelijk
agro-ecologie, hebben niet tot doel het onderuitDe onderliggende logica van deze
halen van deze overlappende systemen van
overlappende systemen is het scheiden
onderdrukking. Eerder zijn het nieuwe manieren
om dezelfde status quo in stand te houden.
van zaken die in wezen verbonden zijn,

zodat de enen ondergeschikt kunnen
gemaakt worden aan de anderen.

De onderliggende logica van deze overlappende
systemen is het scheiden van zaken die in wezen
verbonden zijn, zodat de enen ondergeschikt kunnen gemaakt worden aan de anderen. Denk aan
natuur-cultuur of ook het indelen van mensen in hiërarchische categorieën van gen-

en veronderstellingen worden als de enige, de standaard of de superieure beschouwd.
In de geïndustrialiseerde landbouw worden sterke machines, opbrengst en kracht bijvoorbeeld gezien als waardevoller dan voedselzekerheid of gezondheid. Overmatig
gebruik van giftige pesticiden en slechte werkomstandigheden in pakweg Brazilië of
Vietnam worden als minder problematisch gezien dan in Europa, behalve dan wanvolgens deze logica meer waard dan de levens van mensen van kleur. Op een gelijkaardige manier worden bodems niet erkend als levensnoodzakelijk onderdeel van
een geheel, maar als een aparte categorie, als een levenloos substraat, dat passief kan

gezin of het werk van boeren en boerinnen voor de instandhouding van ecosystemen,
niet erkend of gevaloriseerd wordt. Enkel wat meegenomen kan worden in nauwe
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betaald is. Voedsel wordt pas waardevol wanneer het getransformeerd is in koopwaar. Het zijn deze onderliggende aannames en relaties die de verdere uitbreiding
en intensivering van de landbouw mogelijk maken. Om te komen tot meer duurzame
voedselsystemen is daarom radicale verandering nodig. Dit vraagt zichtbaarheid van
ongelijke machtsverhoudingen; andere denkkaders, relaties en praktijken waarbij het
leven centraal staat en gezond voedsel een recht is. Zuid-Amerikaanse feministen roepen daarom al jaren dat er geen agro-ecologie zal zijn zonder feminisme.
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berekeningen van productiviteit doet er echt toe. Bodems zijn pas van tel wanneer het

In de analyse van beide beleidsdocumenten focussen we in het bijzonder op de rol die
vrouwen in de landbouw wordt toegekend en reiken we ideeën aan om feministisch
gedachtegoed, gebaseerd op een meer complexe en holistische visie, te integreren in
een agro-ecologische benadering voor een Vlaamse voedselstrategie.

Volgens de Strategische Nota ‘Landbouw en Voedselzekerheid’ spelen vrouwen ’een
sleutelrol bij het streven naar voedselzekerheid, kwalitatieve voeding en het welzijn van het gezin’. Om die sleutelrol te kunnen vervullen ziet het Ministerie voor
Ontwikkelingssamenwerking — net zoals andere ontwikkelingsinstellingen — female
empowerment en gender mainstreaming als antwoorden op de vele socio-economische
obstakels die in de weg staan van gendergelijkheid. Daarbij wil de Nota extra aandacht besteden aan ’de toegang tot natuurlijke hulpbronnen, productiemiddelen en de
participatie aan de besluitvormingsprocessen’ van vrouwen. Toch blijven female empowerment en gender mainstreaming containerbegrippen, meer sloganesk, dan de weergave
Omdat een gendertransformatieve land-

en landarbeidsters en zich af te vragen in hoeverre ze in overeenstemming zijn met
de realiteit van de vrouwen die ze proberen te empoweren.
De focus op de sleutelrol van vrouwen voor voedselzekerheid valt niet zomaar uit de
lucht: één kwart van de wereldbevolking bestaat uit vrouwen die in rurale gebieden
wonen en voor wie landbouw hun voornaamste bron van inkomen is. Zo bestaat
vrouwen, waarvan de helft in Sub-Saharaans Afrika woont. Landbouw biedt bovenDeze cijfers nemen we echter met een korreltje zout, aangezien onbetaald werk in de overlevingslandbouw, vaak door vrouwen
uitgevoerd, niet wordt meegeteld omdat het niet als een economische activiteit wordt
beschouwd. Dit zorgt voor de onderrapportage van het werk van boerinnen en voor
de onzichtbaarheid van hun bijdragen.
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Toch blijkt uit de cijfers dat er zich al jaren een dubbel fenomeen afspeelt in het Globale
Zuiden: de vervrouwelijking van armoede en de vervrouwelijking van landbouw.
Enerzijds treft armoede en hongersnood steeds vaker vrouwen en meisjes, en dit op
een disproportionele wijze.
De pandemie
heeft volgens het laatste SOFI-rapport de genderkloof in voedselzekerheid nog groter
gemaakt.
wen en meisjes die honger leden in vergelijking

Toch blijkt uit de cijfers dat er zich
al jaren een dubbel fenomeen
afspeelt in het Globale Zuiden: de
vervrouwelijking van armoede en de
vervrouwelijking van landbouw.

Anderzijds staan ze steeds vaker in en dragen ze
de verantwoordelijkheid voor de voedselzekerheid van hun gezin en gemeenschap en werken
ze vaker op grootschalige landbouwprojecten.
zienende boerinnen die aan overlevingslandbouw
cent van de beschikbare landbouwmiddelen ontvangen. Deze oververtegenwoordiging

mannen op zoek naar andere inkomensbronnen in verstedelijkte gebieden en aan de
globalisering van de voedselketens.
De overheids- en ontwikkelingsinstellingen gebruiken deze vervrouwelijking van de
landbouwsector omdat dit een opening zou creëren voor meer zeggenschap en individuele vrijheid. Het is inderdaad zo dat vrouwen in de voorziening van voedsel voor
hun gezin steeds meer zeggenschap krijgen, en dat ze het overlevingslandbouwwerk
overnemen. De andere kant van de medaille is dat ze dit doen naast hun reproductief
werk en zorgtaken, dat ze ook noodgedwongen de plaats innemen van hun partner
op de familiegrond om te produceren voor de markten en dat ze daarnaast ook landarbeidsters worden op grootschalige landbouwbedrijven. Uit studies blijkt dat meer
zeggenschap en verantwoordelijkheden op dit niveau geen garantie is om diepgewortelde genderongelijkheid te doorbreken laat staan meer veerkracht biedt tegen
de gevolgen van een falend en abusief voedselsysteem, zoals de toenemende honger,
de explosieve toename van ondervoeding, de precaire arbeidsomstandigheden in de
agro-industrie en de klimaatverandering.

De vervrouwelijking van de landbouw is niet los te koppelen van de naoorlogse Groene

voedselproductie en voor een daling van overheidsuitgaven met een complete achterverdeling van goederen en middelen en het waardeverlies van lokale markten heeft
de situatie alleen maar verslechterd voor mensen in rurale gebieden. Het is deze context die zorgde voor exponentiële cijfers in mannelijke migratie uit rurale gebieden, en
die een overschot creëerde aan vrouwelijke arbeidskrachten voor grootschalige
22
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landbouw en overlevingslandbouw. De Strategische Nota benoemt deze oorzaken
niet. Noch lijkt ze die te willen aanpakken. Het zijn echter deze verschuivingen in de
landbouw- en voedselsystemen die een veel diepgaandere impact hebben op genderndemie maakt deze structurele genderrollen
en ongelijkheden bijzonder zichtbaar. Net omdat
vrouwen het leeuwendeel van de voedselproducInternationale ontwikkelings- en
tie en zorgtaken voor hun huishoudens op zich
overheidsinstellingen beginnen nu pas
nemen, het merendeel van de landarbeiders, vervoedselsysteembenaderingen
te bespreken
pleegkundigen, zorg- en maatschappelijk werkers
om landbouw en voedselketens menselijker,
vormen, staan ze in de frontlinie van de crisis.
Vanuit een feministisch perspectief is de COVIDgezonder en duurzamer te maken.
een ‘red de economie’-benadering niet in geslaagd
zijn de belangen van mensen centraal te stellen, terwijl heel wat transnationale ondernemingen verder aan macht winnen.
Internationale ontwikkelings- en overheidsinstellingen beginnen nu pas voedselsysteembenaderingen te bespreken om landbouw en voedselketens menselijker, gezonder
VN Voedselsysteemtop uit om de globale voedselsystemen te transformeren. Onder
leiding van minister van landbouw Hilde Crevits heeft ook de Vlaamse regering zich
als doel gesteld om een geïntegreerd voedselbeleid te ontwikkelen.
gen veronderstelt dat je een volledig systeem in vraag stelt, een gemeenschappelijk
begrip hebt van het probleem en de redenen van het falen aanpakt. In dat opzicht kunnen de in opmaak zijnde voedselstrategieën niet wegkijken van het feit dat de huidige
dominante voedselsystemen het resultaat zijn van de onderwerping van hele bevolkingsgroepen én de natuur aan de eerder beschreven in elkaar grijpende systemen van
onderdrukking of koloniaal kapitalistisch patriarchaat. De verhoogde zichtbaarheid
van deze ongelijkheden brengt ook het pleidooi van feministische en andere sociale
bewegingen voor alternatieven gebaseerd op principes van gelijkwaardigheid, non-dis-

Terwijl de Strategische Nota spreekt van gender empowerment, lijkt vooral de
instrumentalisering van de verantwoordelijkheid voor voedselzekerheid van overlevingsboerinnen om een neoliberale agenda van economische groei te dienen, centraal
te staan. De Strategische Nota gaat uit van een poel van vrouwen die klaar staat om
empowerment gaat om beperkingen wegwerken en keuzemogelijkheden bieden, want
vrouwen zouden de keuze moeten hebben om ofwel hun bestaande genderrollen als
voedselproducent te omarmen en zich daarin gesterkt te voelen, ofwel resoluut te kiezen om te ontsnappen aan beperkingen die deze rollen met zich meebrengen. De
toe aan herziening.
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Naast ‘nutritie’ en ‘duurzame landbouw’ is ‘gendergelijkheid en empowerment van
vrouwen’ een van de drie transversale thema’s in de Strategische Nota. Het zou dus
een rode draad moeten vormen in het beleid en, zoals de nota zelf stelt, alle Belgische
interventies dienen een positieve bijdrage te leveren in minstens één van de thema’s
en mogen in geen geval leiden tot achteruitgang binnen deze thema’s. In dat geval rijst
de vraag wat verstaan wordt onder ‘positieve bijdragen’ of vooruitgang.
Productiviteit, deelname aan de markten als enige indicaties van vooruitgang
Vooruitgang wordt uitgedrukt in productiviteitsverhoging: land, kapitaal en arbeid
de ‘markten’ en ‘waardeketens’.
’ontwikkelingsvisie’ van deze Nota, opgebouwd rond drie actiegebieden (het bevorderen van deelname aan markten en waardeketens, bijdragen aan goed bestuur en de
op de manier waarop de genderdimensie wordt geïntegreerd. De Strategische Nota
volgt één van de meest voorkomende genderbenaderingen in ontwikkelingssamenwerking, die kort gezegd luidt: ’We empoweren vrouwen om ook deel te nemen aan
niet empowerment en gendergelijkheid, maar het wegwerken van de genderdimensies die in de weg staan van meer productiviteit. Of in de woorden van de Nota:
’Vrouwen moeten socio-economisch versterkt worden zodat ze een volwaardige bijdrage kunnen leveren aan voedselzekerheid en inclusieve economische groei’.
De Nota gaat ervan uit dat verbetering van landbouwproductiviteit de deelname aan markten en
waardeketens zal verbeteren en de beste oplossing
is voor armoedebestrijding, voedselzekerheid en
empowerment. De Nota lijkt er dus op te rekenen
dat productiviteit en de deelname van vrouwen
aan markten zal verbeteren door aandacht te
besteden aan een resem van factoren zoals ‘gelijkheid van de sociale relaties en machtsverhoudingen, zowel binnen als buiten het gezin’. De ongelijke relaties binnen het
gezin verwijzen naar ‘de verdeling van reproductieve taken tussen mannen en vrouwen’ en niet naar een valorisatie van die taken. Buiten het gezin suggereert de Nota
‘het verbeteren van de toegang tot water en sanitaire voorzieningen’; een ’toename in
economische activiteit’ en ’zeggingskracht’; en de inzet van ICT voor de empowerment van vrouwen.

De finaliteit is dus niet empowerment en
gendergelijkheid, maar het wegwerken
van de genderdimensies die in de weg
staan van meer productiviteit.

ongelijk is. Er bestaat een waslijst aan obstakels voor de participatie van rurale vrouwen
aan de markt, zelfs wanneer productiviteitsstijgingen bereikt worden die die participatie mogelijk zouden moeten maken. , Denk maar aan mobiliteitsbeperkingen en
socio-culturele normen die ervoor zorgen dat vrouwen minder vaak toegang krijgen
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,

krijgen ‘tot technisch advies, tot krediet en productiemiddelen.’ De Strategische Nota
negeert deze obstakels tot markten voor vrouwen en focust enkel op de belemmeringen voor rurale vrouwen die zich op andere niveaus bevinden zoals de toegang tot
’hulpbronnen en productiemiddelen‘ of deelname aan ’besluitvorming op alle niveaus.’
Terwijl al die dimensies op zich belangrijk zijn, lijken problemen zich volgens de Nota
alleen op het productieniveau af te spelen en dus buiten de markten en waardeketens
zelf. Ook in de geplande maatregelen in het actiegebied ‘onderzoek en innovatie’ trekt
de Nota de kaart van productiviteitsverhoging. Van onderzoek rond gendertransformatie of het verbeteren van toegang tot gezond voedsel voor iedereen is geen sprake.
Voor kritische bevraging van de status quo gebaseerd op geglobaliseerde ‘vrije’ handel en productieverhoging via technologische innovatie is er geen ruimte in de
Strategische Nota.
Op die manier creëert men een discours dat het
idee geeft dat het wegwerken van alle gendergerelateerde obstakels en zogenaamde tekorten op
productieniveau genoeg is om armoede en honger te bestrijden en moeten we niet stilstaan bij
de problemen en scheefgetrokken machtsrelaties
die de ‘vrije’ markt zelf creëert, in stand houdt
of versterkt.

De Nota gaat zo ver in haar verheerlijking
van de markt en productiviteitsverhoging
via onderzoek en innovatie dat ze
zelfvoorzieningslandbouw enkel
en alleen associeert aan overleving
en non-productiviteit.

Marginalisering van zelfvoorzienende boerinnen
De Nota gaat zo ver in haar verheerlijking van de markt en productiviteitsverhoging
via onderzoek en innovatie dat ze zelfvoorzieningslandbouw enkel en alleen associeert aan overleving en non-productiviteit. Boerinnen moeten dus gered worden uit
dat gemarginaliseerde boerenbestaan en moeten de kapitalistische ladder beklimmen
en onderneemster of landarbeidster worden. Volgens de Nota gaat empowerment over
’het vermogen van een individu of een gemeenschap om zelfstandig te handelen met
betrekking tot het maken van keuzes in het eigen leven en in de samenleving’. Het
voorleggen van door anderen bedachte kant-en-klare oplossingen biedt echter weinig
potentieel als het gaat om keuzes maken in een neoliberaal klimaat van rendabiliteit
en productiviteit. Een andere benadering zou er in bestaan het handelingsvermogen
(agency
projecten en aspiraties.
De nota houdt geen rekening met vrouwen die een voorkeur zouden geven aan een
vorm van landbouw die dicht bij huis is, hen de mogelijkheid biedt hun huishoudelijke
taken te combineren met productie en hun familie beschermt tegen prijsschommelingen en andere economische schokken. Uit studies blijkt dat globaal gezien boerinnen
in lage en middeninkomenslanden bewust kiezen voor duurzame, bio- en agro-ecologische landbouw. Niet alleen omwille van de beperkte kapitaalinvestering die die
landbouw vergt, ook omdat dit hun gemeenschap ten goede komt door betaalbare
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en gezonde voeding beschikbaar te maken. De Nota biedt enkel kansen aan landbouwsters die mee willen stappen in de productiviteitsrace en legt de mogelijkheid
om bestaande alternatieve landbouwmodellen gebaseerd op autonomie, stabiliteit en
veerkracht te ondersteunen naast zich neer.

‘Leave no one behind’
Zelfs al wil de Belgische Nota de SGD’s bereiken, is haar strategie doorspekt met
bedrijfsbelangen en vergeet ze één van de meest kwetsbare groepen en grootste slachten de landarbeidsters. De Nota aanvaardt dat een inclusief economisch model betevan de huidige boeren volgens het studiemodel

Zelfs al wil de Belgische Nota de SGD’s
bereiken, is haar strategie doorspekt
met bedrijfsbelangen en vergeet ze één
van de meest kwetsbare groepen.

Inclusief ondernemen impliceert dus selectie en
sen die niet aan de verwachtingen voldoet. De
Nota voorziet geen strategie voor hen die uit de
boot vallen van ’ondernemerschap’ en biedt weinig alternatieven aan buiten loondienst.

Nochtans laat onderzoek en pleitbezorging (advocacy de enorme druk zien die landarbeidsters dagdagelijks ondervinden: hen wordt vaak het minimumloon niet gegund;
werk; hebben over het algemeen minder arbeidsopties en dus een grote kans op uitbuiting; krijgen nauwelijks ruimte om hun zorg en reproductieve taken te combineren met
werk, moeten hierdoor hun kinderen meenemen op de plantages; worden geconfronteerd
met seksueel geweld op weg, naar en tijdens het werk; kunnen nauwelijks hun stakings,

Het ’Leave no one behind‘-principe dwingt ons om ons te richten op discriminatie, meervoudige en intersectionele ongelijkheid. De Strategische Nota focust daarentegen op
symptomen van de moderne samenleving zoals ongeremde bevolkingstoename, ondervoeding en klimaatverandering. Systemische oorzaken en ongelijkheden blijven zo uit
het vizier. Intussen houden overheden en bedrijven slechte arbeidsomstandigheden, uitpraktijken in stand. Het zijn deze zaken die moeten aangepakt worden ’om de mensheid
,

De Belgische strategie van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking kiest ervoor
om de private sector te ’ondersteunen en sensibiliseren inzake verantwoordelijke landbouwinvesteringen’. De tijd voor sensibilisering is echter voorbij. De private sector
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middenveld al jaren voor een wetgeving die bedrijven verplicht mensenrechten en
milieunormen te respecteren in al hun activiteiten en doorheen hun hele toeleveringsketens. , De strategie dient duidelijk te maken wie deze private actoren zijn, wat hun
toegevoegde waarden zullen zijn in de sectoren waarin ze worden betrokken, en vooral
de betrokkenheid van de private sector zou niet het primaire doel mogen zijn. Om de
simpele reden dat de private investeringen als doel hebben winst te maken en niet te
investeren in zaken die de meest gemarginaliseerden van onze samenleving het hardst
nodig hebben.
zoals deze voorgesteld in de Nota, voor bepaalde kleinschalige boeren een inkomensverhoging veroorzaken, maar dat ze voor het grootste deel van de gemeenschap in
feite zorgen voor meer ongelijkheid en verdere marginalisering door de onrealistische
verwachtingen die aan de basis liggen van die modellen. Dit zorgt op lange termijn
niet voor een garantie aan voedselzekerheid, iets wat de vrouwen, boerinnen en landarbeidsters het meest nodig hebben en wat de Nota zich als doel stelt.
De Strategische Nota ‘Landbouw en Voedselzekerheid’ ziet de lokale economische ontwikkeling in termen van waardeketens en markten. Dit verergert diepgewortelde
eembenadering vertroebelt. We stellen dit model in vraag zonder de overlevingslandbouw te
idealiseren of de rol van vrouwen te romantiseren tot essentialistische denkbeelden.
Toch stellen we vast dat de Belgische strategie de bijdrage en aspiraties van vrouwenzeker voedsel niet genoeg ondersteunt. Nochtans is dit net een groep die ze wil empoweren. Het zal nog wachten zijn op een strategie die zich focust op de meest
gemarginaliseerden, hun alternatieven ondersteunt en opschaalt en die zich de creatie van niet-uitbuitende werkgelegenheid buiten
de landbouw als doel stelt.

Vlaanderen beschouwt zichzelf
als een innovatieve regio waar de
landbouw ondergeschikt is aan de
chemische- en voedingsindustrie.

In tegenstelling tot de duidelijke aanwezigheid van rurale vrouwen in de nota van
het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, zijn zij zo goed als afwezig in het
Vlaamse landbouwbeleid. Wat beide beleidsdomeinen wel delen, is de leidende rol
Overeenkomstig het EU-landbouwbeleid dat sinds de jaren vijftig inzet op een drastische vermindering van het aantal boeren door de modernisering van de landbouw,
zet de naoorlogse mechanisering, chemicalisering en kapitalisering van de Belgische
landbouw zich gestaag verder via hedendaagse beleidsprogramma’s van ‘slimme landbouw’ via digitalisering en biotechnologische toepassingen. Vlaanderen beschouwt
zichzelf als een innovatieve regio waar de landbouw ondergeschikt is aan de chemischeen voedingsindustrie. Subsidies en investeringen zijn gekoppeld aan expansionisme,
grote investeringen, moderne technologieën, grote machines en aanlevering van vers
andere producten voor de exportmarkt.
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de landbouw, vaak via faillissementen en groot menselijk leed. Andere boerderijen
blijven voortbestaan door het uitbreiden van economische activiteiten zoals restauratie
en vakantieverblijven, directe verkoop of stalverhuur voor paarden. Deze zogenaamde
nevenactiviteiten worden vaak gerund door vrouwen.

door vrouwen. Deze getallen liggen behoorlijk lager dan de Europese gemiddelden.
lijke ondernemers in land- en tuinbouw’. Verder stelt de nota van Hilde Crevits ook
dat de pachtwet ‘genderneutraal’ gemaakt zal worden.
Tot zover de gendervisie in het Vlaamse landbouwbeleid. En naast dezelfde statistieken over bedrijfshoofden, helpen de jaarlijkse landbouwrapporten ook niet om wijzer
te worden wat de rol en situatie van vrouwen in de Vlaamse landbouw betreft .
bouw in de verf. Meewerkende vrouwen worden niet erkend in de cijfers. In de praktijk
is de rol van meewerkende moeders, echtgenoten en zussen echter cruciaal voor de
goede werking van de Vlaamse landbouwbedrijven. Vrouwen in de landbouw combineren het meewerken op de boerderij vaak met een job buitenshuis en taken in het
huishouden. Tijdsonderzoek van de afgelopen decennia laat zien dat vrouwen tussen
bij mannen in de Vlaamse huishoudens. Dan gaat het over schoonmaken, koken, zorg
voor kinderen of ouderen. Een driedubbele werklast is voor vrouwen in de landbouw
vaak geen overdrijving. Minder vrouwen als bedrijfshoofd en meer onbetaald werk
zorgt bovendien ook voor moeilijkere toegang tot kredieten en tot grond voor vrouwen in de Europese landbouw.
Dat landbouwsters en tuiniersters in Vlaanderen grotendeels onzichtbaar zijn in studies en rapporten over de Vlaamse land- en tuinbouw, werd ook vastgesteld in een
De studie merkt op
belangenorganisaties en in het landbouwbeleid’. Afgaande op bestaand onderzoek
tasten we dus voorlopig in het duister wat betreft
vrouwen op land- en tuinbouwbedrijven in
Vrouwen in de landbouw zijn meer
Vlaanderen. Wie zijn ze? Met welke knelpunten
begaan met gemeenschapsgezondheid
worden ze geconfronteerd? Hoe zien zij de noden
en gemeengoed dan gewasopbrengst.
en de toekomst van de landbouw? Aan welke veranderingspistes werken zij?
Deze blindheid voor de arbeid en aanwezigheid van vrouwen in de landbouw in analyses en beleidsplannen in een context van ongelijkheid — zoals blijkt uit de summier
beschikbare gegevens — leidt tot de bestendiging van ongelijkheid. , Bovendien
benadrukt internationaal onderzoek de rol van vrouwen in de transformatie van voedselsystemen en laat het zien dat de ondervertegenwoordiging van vrouwen in plekken
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focust op ervaringen en noden van mannen. Terwijl ander onderzoek aantoont dat
vrouwen in de landbouw meer begaan zijn met gemeenschapsgezondheid en gemeengoed dan gewasopbrengst. Zowel in het Noorden als het Zuiden wordt investering
in vrouwen in de landbouw gelinkt aan verhoogde voedselzekerheid.

Inzichten en informatie over vrouwen op de boerderijen in Vlaanderen is broodnodig om de omslag in de landbouw te ondersteunen vanuit het beleid. Terwijl meer
inzicht in de getallen belangrijk is, gaat de zogenaamde vermannelijking van de landbouw over veel meer. Het gaat om een verwijzing naar waarden en normen gericht
op productiviteit. In de ‘moderne’ landbouwsystemen, gesymboliseerd door mono-

voedingsproducten. Moderne geglobaliseerde landbouwsystemen lijken nog weinig
te maken te hebben met het voeden van mensen. Ze worden niet begrepen als onderdeel van een groter geheel van organische cycli en symbiose, en in continuïteit met
de menselijke gemeenschappen en hun culturen. De bodems, biodiversiteit, water en
mensen, die aan de basis liggen van het leven worden niet gewaardeerd en begrepen
als de fundamenten van de voedselsystemen. Door deze ontkenning en onderwaardering, gaat het vullen van de Belgische supermarkten ten koste van mensen in het
Globale Zuiden; ten koste van vrouwen; ten koste van bodems, waterkwaliteit en biodiversiteit; en ten koste van de boerenstiel.
De land- en tuinbouw die Crevits voor ogen heeft is er één van economische groei
door hoogtechnologische innovatie en vernieuwing. De visie op de landbouw focust
voornamelijk op het versterken van de positie van Vlaanderen op de wereldmarkt. De
Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven zullen daarbij prioritair ondersteund worden in
‘hun streven naar een rendabel verdienmodel’. De beleidsnota focust op voldoende
voedsel dat gezond, veilig en duurzaam is, oog heeft voor dierenwelzijn, en wordt
gekenmerkt door een correcte, marktconforme prijs voor elke schakel in de voedselketen. Het idee is dat samen met de sector een
omschakeling gemaakt zal worden van ’een productiemodel naar een duurzaam verdienmodel’.
Voedselsystemen in handen van private
De onderliggende veronderstellingen van het
belangen zullen in de eerste plaats
beleid — marktuitbreiding en het creëren van
zorgdragen voor de activiteiten die
kansen voor accumulatie — staan haaks op de
winstgevend
zijn voor dergelijke belangen.
duurzaamheidsagenda’s waar het noodzakelijkerwijs deel van uitmaakt.
Een verdere uitbreiding van een productiviteitslogica die de veerkracht van de vrouwen en mannen in de landbouw ondergraaft, bodems uitput, biodiversiteit verschraalt,
men, verstoring van ecofysische processen, erkenning en waardige inkomens van de
vrouwen en mannen die voedsel produceren en klaarmaken niet oplossen. De hoogtechnologische precisielandbouw waar Crevits op inzet, hangt samen met intellectuele
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eigendomsschema’s die verdere machtsconcentratie in de hand werken via patentering
of massale gegevensverzameling. Voedselsystemen in handen van private belangen
zullen in de eerste plaats zorgdragen voor de activiteiten die winstgevend zijn voor
dergelijke belangen. De kaart trekken van technologie in de handen van een handvol
transnationale bedrijven ten koste van de autonomie en veerkracht van de boerenlandbouw zorgt bovendien voor een verdere verschraling van de door de eeuwen heen
opgebouwde kennis en kunde over hoe best zorg te dragen voor het leven.

De instrumentalisering van vrouwen in de Belgische landbouwagenda voor het Globale
Zuiden en de onzichtbaarheid van de boerinnen en landarbeidsters in Vlaanderen
mogen ogenschijnlijk gescheiden zijn, oorzakelijk zijn ze verbonden door de wereldwijde vrijhandel en gedeelde begrippenkaders in landbouwbeleid, onderwijs en

te controleren.
Deze vaststelling heeft belangrijke gevolgen voor progressieve landbouwagenda’s.
Zolang al het werk dat gaat om zorg voor mensen, voor bodems en water, voor zaaigoed en dieren als onproductief beschouwd wordt, is de enige weg vooruit deze van
productiviteit en economische groei. De enige verandering in de rol van vrouwen in
de landbouw is er bijgevolg één van meer vrouwelijke bedrijfsleidsters en betere inlijving in de op de internationale markten gerichte productiesystemen.
ductief werk tegelijkertijd geïdealiseerd en onzichtbaar gemaakt in de economische
denkkaders en modellen. Zorgactiviteiten, waarvan het overgrote deel op de schouders van vrouwen en migranten berust, worden als natuurlijk, als vanzelfsprekend
beschouwd. Dit maakt het ook normaal om het niet te zien als werk, of om er niet voor
te vergoeden. Tegelijkertijd creëert de beeldvorming rond rurale vrouwen als poster
child voor internationale interventieprogramma’s, of standbeelden voor innovatieve
vrouwen in de landbouw, een gevoel van waardering van het werk van deze mensen,
terwijl het gescheiden is van de reële materiële situatie. Anderzijds wordt wat econoopzichte van andere economische actoren, planten of dieren.
De idealisering van vrouwen in het Globale Zuiden voor hun werk in het instandhouden van lokale gemeenschappen, en het niet erkennen van het werk van vrouwen in de
Vlaamse landbouw, en de objectivering van natuur zijn dus niet alleen vergelijkbaar
maar hebben gemeenschappelijke wortels. De achtergrond is het moderne wereldbeeld dat de natuur van de economie scheidt. Zoals Marie Mies en Veronica Bernholdt
stellen, is volgens dit wereldbeeld elke uitwisseling tussen mens en natuur onzichtbaar in de economische berekeningen en worden ze als ‘natuurlijke processen’ gezien.
Zorgrelaties, zoals het opvoeden van kinderen, maken deel uit van deze natuurlijke
processen. De idealisering van deze niet-economische processen van zorg en van de
natuur, maakt ze vrij toegankelijk. Deze moderne notie van wat natuurlijke processen
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dat ze als productief en dus waardevol gezien worden.
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tisering via patenten op erfelijke eigenschappen of niet betaald werk van vrouwen in
de landbouw. Het is enkel door de natuur te exploiteren (bijvoorbeeld voor mijnbouw,

Terwijl klimaatverandering en een voortrazende pandemie honger en ondervoeding
doen toenemen, zijn huidige mainstream voedselstrategieën duidelijk niet gewapend
om de transformaties naar duurzame voedselsystemen in te leiden. De VN wereld-

en wetenschappers hebben echter hun bezorgdheid geuit over de aanpak van de top. Er
is gewezen op de grote invloed van het bedrijfsleven, het uitsluiten van boerengemeenschappen en sociale bewegingen, het ontbreken van een mensenrechtenbenadering
en een werkelijk transformerende visie.
De internationale buzz rond voedselsystemen vormt een uitgelezen moment voor de
agro-ecologische beweging om de inzichten uit de verschillende vormen van politiek-ecologisch feminisme beter te omarmen, willen we gaan voor voedselsystemen
waarbij toegang tot voldoende en gezond voedsel een recht is voor iedereen. Ook in
België hebben de bewegingen voor agro-ecologie en biologische landbouw grote stappen gezet om de nood aan andere relaties tussen mens en natuur op de politieke agenda
oorzaken van ongelijkheid die voortkomen uit de historische, politieke, economiEen grotere focus
op de daarmee verbonden ontmanteling van ongelijkheid en uitbuiting is daarom
een noodzakelijke volgende stap. Op basis van onze genderanalyse van bestaande
beleidsdocumenten, reiken we vier stapstenen aan voor een transformatieve agro-ecologische voedselstrategie.
Ten eerste: Een onvoorwaardelijk engagement voor non-discriminatie en rechtvaardigheid is prioritair en niet onderhandelbaar.

benoemen van verschillen met betrekking tot gezondheid, mentaal en fysiek welzijn,
degenen die het meest lijden onder de onrechtvaardige economische sociale, ecologische en gezondheidsgevolgen van geïndustrialiseerde voedselsystemen onzichtbaar.
tiële en aangepaste maatregelen te bedenken en te nemen.
Ten tweede: Een duurzame voedselstrategie houdt rekening met de ecologische, sociale en economische realiteiten die ze creëert en in stand houdt elders in de wereld.
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Gelinkt aan de eerste stapsteen kunnen de keuzes die gemaakt worden in Vlaanderen
enkel begrepen worden door ze te plaatsen in het ruimere internationale kader waar ze
deel van uitmaken. De Vlaamse voedselconsumptie steunt voor driekwart op jobs in
aan de ene kant duurzame lokale strategieën promoten en tegelijkertijd protectionismaken van goedkope migrantenarbeid en oneerlijke handelsakkoorden onderschrijven. Agro-ecologie en voedselsoevereiniteit pleiten voor een territoriale benadering en
king en internationale solidariteit.
Ten derde: Een agro-ecologische benadering is gendertransformatief. Ze heeft oog voor
kennis, participatie, representatie, rechten en verantwoordelijkheden van vrouwen.

voedselsystemen, ze zijn ook de eerste motor van verandering om ervoor te zorgen
dat iedereen toegang heeft tot gezond voedsel. Voorbij het stereotype van ‘kwetsbaar’
of stakeholders die geraadpleegd moeten worden, zijn rurale vrouwen, net als andere
landarbeiders, actieve actoren met kennis en rechten in het tot stand brengen van rechtvaardige en duurzame voedselsystemen.
seerd op beginselen en waarden van solidariteit, respect voor mens en milieu en
samenwerking, veerkrachtiger. Het omarmen van deze principes en vrouwelijke vorvan groeiende onzekerheid om te gaan.
Dit staat in schril contrast met strategieën gebaseerd op productiviteitsverhoging
landbouw staan op één lijn met een mechanistisch begrip van de natuur en met het
idee van voedsel als niet meer dan een handelswaar, ze dienen de belangen van de
denkkaders en narratieven. Agro-ecologie kan helpen om voedselsystemen te herkaderen als onderdeel van een geheel aan vervlochten ecologische processen en sociale

Bio
Fairouz Gazdallah is beleidsmedewerkster bij Solidagro, een ngo die zich inzet voor
het recht op voedsel voor iedereen en het recht ondersteunt van volkeren en staten om
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Agro-ecologie: waarom is de Vlaamse
landbouw niet in volle transitie?
Koen Dhoore
Kunnen we Vlaanderen ook op een agro-ecologische manier voeden? De meningen zijn verdeeld.
Agro-ecologische productiemethodes zouden te extensief en dus te weinig productief zijn om
met de weinige grond waarover we beschikken de hele bevolking van voedsel te voorzien. Maar
uit andere hoeken, onder meer die van het beleid, blijft de boodschap klinken dat de Vlaamse
landbouw een exportroeping heeft. Dat laatste kan alleen betekenen dat we veel te veel grond
hebben en onze landbouwproductie de noden van de lokale voedselvoorziening ver overstijgt.
Te veel grond of te weinig?

Gewoonlijk gaat men bij de vraag of lokale voedselvoorziening haalbaar is, meteen
aan het rekenen met oppervlakte beschikbare landbouwgrond, de opbrengsten van de
proefvelden in praktijkonderzoekscentra, consumentenstatistieken en nog meer van
dit soort cijfers. Maar eigenlijk zouden aan al dat rekenwerk nog een aantal andere
vragen moeten voorafgaan, die men gewoonlijk vergeet.
Hoeveel voedsel hebben we werkelijk nodig? Welk voedsel is een goede keuze? Hoe
organiseren we de productie, de verwerking en de handel opdat er zo weinig mogelijk
uitval is, en er zo weinig mogelijk duur voedsel eerst geproduceerd moet worden om
het dan vervolgens ongeconsumeerd weg te gooien? Is er met ons voedingspatroon een
‘boerderij’ mogelijk die agro-ecologisch van opzet is en duurzaam kan blijven draaien?
Durven we de consumenten aanspreken op hun voedingsgewoonten?
Bij een agro-ecologische productie van voedsel hoort immers ook een agro-ecologisch
verantwoorde manier van consumeren.
Berekeningen die nagaan of en hoe we agro-ecologisch kunnen produceren wat vandaag in het Vlaamse ‘agrobusinesscomplex’ verhandeld wordt, hebben absoluut geen
betekenis omdat dit agrobusinesscomplex volledig losgekoppeld is van de lokale vraag
naar voedingsmiddelen, laat staan dat het zich zou richten op een lokale vraag naar
voedsel die gestoeld is op verantwoorde keuzes en een sobere levensstijl. In rapporten
allerhande wordt bijvoorbeeld de waanzin van onze zelfvoorzieningsgraad in varkenslaatste tijd immers zorgvuldig verborgen, en steeds vaker op een misleidende manier
vertaald naar het hoera-verhaal van een positieve handelsbalans.
De enige werkelijk positieve handelsbalans is de handelsbalans waarin de pieken van
de export en de dalen van de import zo goed mogelijk zijn afgevlakt. Want rond de
‘alpen’ van het vlees, die alleen via export kunnen geslecht worden, liggen momenteel als gapende ravijnen de tekorten in de lokale zelfvoorziening: fruit, noten, olie,
en niet het minst de granen voor menselijke consumptie. Nochtans maken granen
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We eten met andere woorden niet alleen van het veld, door de keuze van wat we eten
bepalen we ook hoe het met het veld gaat en of dat veld in de toekomst een gezonde en
vruchtbare voedingsbodem blijft of het, waar dat nodig blijkt, opnieuw kan worden.
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een belangrijk deel uit van ons menu en zijn het diezelfde granen die het stro zouden
stand van het bodemleven en van de organische stof in onze bodems kan opkrikken.

voorbij de kromme voorstellingen van de positieve handelsbalansen, die in werkelijkheid dramatische onevenwichten verdoezelen — een duurzaam haalbare en
bouwgrond Vlaanderen agro-ecologisch voeden?

-

We eten met andere woorden niet alleen
van het veld, door de keuze van wat we eten
bepalen we ook hoe het met het veld gaat.

verwevingsgebied (deels landbouw, deels natuur
theorie, want heel wat percelen met gewestplanbestemming landbouw kennen in werkelijkheid een ander gebruik, en vice versa. En overigens is de toegang van boeren tot
grond waar landbouw nevenbestemming is naast natuur, helemaal niet vanzelfsprekend. Hoewel juist die grond de pasmunt is geweest waarmee de ruimte voor meer
industrie, meer bos, meer natuurreservaat en meer recreatie destijds, bij de opmaak

Of er grond genoeg is, is met andere woorden een enigszins dubbelzinnige vraag: baseren we ons op het areaal dat de ruimtelijke bestemming ‘agrarisch gebied’ draagt of op

aangegeven. Dat is enerzijds inclusief de stukjes die er nog dienen vanaf geplukt
ook exclusief de uitbatingen die te weinig oppervlakte bebouwen om onder de aangifteplicht te vallen of om een andere reden vrijgesteld zijn van aangifte.
Voor de toekomst kunnen we mijns inziens (of liever: moeten we, zoals straks nog zal
-
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Agrarisch grondgebruik in Vlaanderen 2021
1
aangegeven in de
verzamelaanvraag*

2
nodig per 1000
inwoners

3
nodig voor
6,59 miljoen
Vlamingen

gras

265.845,16

40

263.600

263.500

266.000

graan

256.002,26

40

263.600

263.500

256.000

aardappelen

49.926,82

0,6

3.954

4.000

50.000

bieten

22.968,95

1,3

8.567

8.500

23.000

17.441,7

10

65.900

66.000

17.500

fruit
groenten

4
5
nodig voor aangegeven in de
6,59 miljoen
verzamelVlamingen
aanvraag
- afgerond
- afgerond

28.493,48

5,5

3.6245

36.000

28.500

peulen

7.477,99

4

26.360

26.000

7.500

oliezaden

4.613,82

3,75

24.713

24.500

4.500

30.592,82

4,85

3.1962

33.000

30.000

68.3363

110

724.900

725.000

683.000

overige

* Bron : www.vlaanderen.be/landbouwcijfers

bevolking lokaal van basisvoeding voorziet?
Landwijzer kent sinds jaar en dag een gekoesterde traditie: de stilaan legendarische
‘oefening weekmenu’. In deze oefening wordt, naar een idee van docent veehouderij
Wim Govaerts, door elke cursistengroep het gemiddeld voedingspatroon van de groep
omgerekend naar jaarlijkse behoefte per persoon. Vervolgens wordt onderzocht of die
jaarbehoefte kan worden opgeschaald naar een agro-ecologisch evenwichtige, economisch rendabele en naar arbeid toe haalbare boerderij. Als er genoeg tijd is, gaan
we nog een stap verder en bekijken we hoe de ‘regionale boerderij Vlaanderen’
verschillende landbouwstreken.
De doelgroep die bij Landwijzer met deze oefening aan de slag gaat, bestaat uiteraard
op zich al uit bewuste consumenten, die hun voedselkeuze vaak baseren op ecologische
dat de resultaten jaar na jaar zo weinig van elkaar verschillen. Er zit heel duidelijk een
lijn in, die in een meer wetenschappelijke en naar aantallen meer representatieve aanpak zonder twijfel zou worden bevestigd.
De recentste versie van de ‘oefening weekmenu’ leert ons dat onze ‘regionale boerderij
ten met een sobere en agro-ecologisch bewuste levensstijl te voeden.
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Die conclusie komt niet zomaar uit het weekmenu gerold. Ze is het resultaat van een
aantal rekenoefeningen, en vervolgens ook een aantal adviezen om het menu bij te sturen. In de rekenoefeningen gaan we onder meer op zoek naar hoeveel basisproduct

om het menu bij te sturen zijn dan weer gebaseerd op een aantal aannames in een
agro-ecologische benadering.
Een agro-ecologische benadering zou wat dat betreft kunnen uitgaan van een paar
lijkheid en duurzaamheid meer dan bewezen, eeuwenlang zelfs, en er zijn prachtige
agro-ecologische teeltplannen en vruchtwisselingen mee te maken.
Als we het weekmenu van de pas afgestudeerde Landwijzer-cursisten zonder enige
-

gezonde vruchtwisseling mee te maken.

Gemiddeld jaarmenu Landwijzercursisten 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

daar kunnen we in schrappen. Een alternatief voor eieren is nog niet zo eenvoudig te
vinden, maar een alternatief voor kippenvlees kunnen we wel bedenken. Bijvoorbeeld
vlees van herkauwers, geproduceerd op extra grasklaver in het teeltplan of via extensieve beweiding in het verwevingsgebied.
Daarmee is het probleem eigenlijk al grotendeels opgelost, al kan de akkerbouw best
wat meer zijn, en wat beter uitgebalanceerd. We missen naast de grasklaver voor de
39
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zuivelproductie nog wat energie en eiwit in het rantsoen van onze koeien, en die willen

worden, extra voederbieten en peulgewassen kunnen het tekort verder aanvullen. De
groenten zijn in deze oefening vrijwel zeker onderschat. En verder missen we in onze

TEELTPLAN hectare per 1000 consumenten
Aanvankelijk

Bijgestuurd

Granen

52,60

40,00

menselijke consumptie

28,23

28,00

brouwgerst

3,86

3,85

krachtvoer koeien

4,09

4,00

kippenvoer leghennen

5,12

4,15

kippenvoer vleeskippen

11,30

Grasklaver

31,60

40,00

weide koeien

21,90

21,90

weide jonge runderen

9,00

17,40

uitloop varkens

0,70

0,70

10,25

20,00

Akkerbouw
aardappelen

0,58

0,60

peulen

2,64

4,00

groenten

2,76

5,50

suiker- en andere bieten

0,54

1,30

oliezaden, vezelteelten

3,73

8,60

Fruit

10,97

10,00

noten

2,06

2,00

boomgaard

5,33

4,40

wijngaard

3,58

3,60

105,42

110,00

TOTAAL

-

ken — zoals grond die niet geschikt is voor andere teelten dan gras — kunnen worden
ente voorziening in organische mest.
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Het menu waar we tot nu toe van uitgegaan zijn, verandert nauwelijks door deze
agro-ecologische bijsturingen. Ongetwijfeld zal niet iedereen onverdeeld gelukkig zijn
met het menu dat aan deze productie beantwoordt. Voor grote delen van de bevolking
wordt dit nog een hele omschakeling, en met name is dat het geval voor de consumptie van aardappelen en vlees. Voor beide producten zakt de consumptie de laatste
jaren zienderogen, maar vooral wat vlees betreft wordt dit voor velen nog een bijzonder moeilijke oefening. Momenteel ligt de gemiddelde consumptie van vlees nog rond

Voor de agro-ecologisch bewuste vleesconsument verandert er nauwelijks iets.
van het systeem.
De vleesconsumptie zal vooral ‘anders’ moeten zijn. Minder kip, en vooral rundvlees
volledig worden vervangen door rundvlees. Belangrijk verschil: in tegenstelling tot
als veevoer, wordt het rundvlees in dit voorbeeld hoofdzakelijk geproduceerd op basis
van gras, dat niet geschikt is voor menselijke voeding, maar wel noodzakelijk is in de
teeltplannen voor de productie van menselijke voeding.

melk komt er natuurlijk ook nog heel veel afgeroomde melk, karnemelk en kaaswei beschikbaar.
Nevenproducten die samen met plantaardig afval
kunnen worden opgewaardeerd in varkensrantsoenen, en waarmee dus ook nog ander vlees kan
geproduceerd worden. Op basis van restproducten evenveel varkens als runderen houden, of zelfs
iets meer, zou zeker moeten lukken.

In tegenstelling tot het kippenvlees,
dat geproduceerd werd met
hoogwaardige menselijke voeding
(graan) als veevoer, wordt het
rundvlees in dit voorbeeld hoofdzakelijk
geproduceerd op basis van gras.

Een paar keer per jaar is er ook een stukje kip, als de leghennen vervangen worden. Die
leghennen krijgen uiteraard wat graan, en hun deel van de super gezonde ‘organische
zuren’ die we overhouden aan de zuivelverwerking, maar ze scharrelen hun kostje
toch grotendeels bijeen op de weiden achter de koeien aan, in mobiele kippenstallen.
De conclusie is dat er in dit systeem voor de doorsnee consument veel minder vlees
beschikbaar is, en de agro-ecologisch bewuste consument zich gerust verder kan hou-

aangevuld met varkensvlees in de mate waarin dit kan geproduceerd worden met restproducten. Ook schapenvlees van begrazingbeheer kan een uitstekende aanvulling zijn.

graangewassen in het teeltplan. Een derde ‘klassieke’ granen (tarwe, spelt, gerst, haver,
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voorzien, zodat de voor het bodemleven zeer schadelijke drijfmest geleidelijk kan
vervangen worden door stalmest. Dat levert inzake aanpak van de nitraat- en ammoniak-problematiek gegarandeerd een beter resultaat op en kan het tij doen keren in de
alarmerende toestand van de organische stof in de bodem.

Vee in balans

rest van het vee.

komt, de andere helft wordt ’s winters in de stal geproduceerd, en is dus beschikbaar voor bemesting van het akkerland. Op dit bedrijf komt de beschikbare

ting, of zelfs helemaal niets.
-

Al bij al voldoende voor een gematigde bemesting binnen de normen.

Tussentijds kunnen we besluiten dat we meer grond nodig hebben dan wat er nu in
de verzamelaanvraag wordt aangegeven, maar dat die extra grond ook wel te vinden
moet zijn, vermits het landbouwgebied en het verwevingsgebied waarin landbouw als

De omschakeling naar het hierboven beschreven agro-ecologisch model is in dat geval
mogelijk. De vraag is dus vooral: hoe ingrijpend zullen de wijzigingen moeten zijn? Is
een agro-ecologisch teeltplan misschien zó anders dat het huidige grondgebruik niet
meer om te schakelen valt?
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als veevoer wordt gebruikt. Voor herkauwers is dat absoluut geen goede keuze, om tal
van redenen, maar omdat bij maïsrantsoenen ook veel en duur eiwitrijk krachtvoer
nodig is, pakt dit ook bedrijfseconomisch helemaal niet goed uit.
Om het verhaal van het maïsareaal helemaal af te ronden: we hebben de teelt niet nodig,
ze levert ons een energetisch hoogwaardig, maar voor de rest laagwaardig en onevenwichtig voer op, ze levert ons ook geen noemenswaardige hoeveelheid stro op, en we
ding. Wat de moeite betreft die boeren moeten doen voor de teelt maakt het echt niet
zoveel uit dat er klassiek graan zou worden geteeld in plaats van maïs.
Hoe zit het met de melkkoeien die we nodig hebben voor lokale voorziening in zuiHet grote verschil zit hier vooral in de intensiteit van de productie. Met de gespecia-

Dat is meer dan we nodig hebben, waardoor de melkprijs voortdurend onder druk
staat, en veel melk onder de vorm van goedkope
melkpoeder naar het buitenland wordt gestuurd.
Die hoge producties vragen ook veel
Die hoge producties vragen ook veel van de
van de koeien, waardoor ze sneller
koeien, waardoor ze sneller moeten vervangen
moeten vervangen worden en we dus
worden en we dus meer jongvee moeten houden.

meer jongvee moeten houden.

koe kunnen we extensiever produceren en vullen
we toch onze behoefte aan zuivel in.

kunnen best wel wat meer groenten gebruiken. Het durft door de jaren wel wat wisgoed afstemmen op de binnenlandse vraag.
De akkerbouw geraakt al jaren niet meer weg met haar gigantische overproductie aan
nauwelijks rendabele aardappelen, terwijl we tegen een nijpend tekort aankijken van
allemaal hoog salderende gewassen: peulen, oliezaden, noten en allerlei andere soorten fruit, ... Dat fruit kan bij wijze van spreken niet de zoveelste hectare Conference of
en investeringen vragen, dus waar wachten we eigenlijk op?
De omschakeling van de grondgebonden land- en tuinbouwbedrijven naar een evensector vraagt ze nauwelijks aanpassingen of juist iets meer, maar er is geen enkele
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sommige van die aanpassingen leveren zelfs meteen een aanzienlijke bedrijfseconomische verbetering op.
Het is echter meer dan duidelijk dat er in een agro-ecologische systeembenadering van

Meer dan twintig jaar geleden al werd in het kader van een van de mestactieplannen
voor alle landbouwers, ook de gangbare, moest gelden. Een snelle berekening leert ons
-

Er op geen enkele manier een plaats te
bedenken is voor de 5,7 miljoen varkens
en de 34 miljoen stuks pluimvee die nu
in Vlaanderen worden gehouden.

tare brengt. Die cijfers geven overduidelijk aan
wat er zeker en vast niet klopt in ‘ons’ actueel landbouwsysteem. Of wat daarvoor moet doorgaan,
want er zit naar mijn gevoel op dit moment niet
echt een systeem in.

logisch landbouwsysteem vraagt relatief weinig inspanningen of veranderingen en
de lokale zelfvoorziening in basisvoeding komt in dat geval op geen enkele manier in
het gedrang. Er is voor dit laatste voldoende grond ter beschikking, en een meer lokale
afzet dan nu het geval is kan tal van boerderijen trouwens economisch sterker maken.
In onze huidige landbouw zit echter ook een niet-grondgebonden segment, de zogedaarvan is industrieel geïntegreerd, wat betekent dat de toelevering, productie, verwerking en afzet behoren tot met elkaar verbonden industriële ondernemingen.
Door het huisvesten van de varkens en kippen op wat eertijds gewone gemengde boerderijen waren — en veel van die boerderijen zijn voor de rest ook wel nog gemengde
akkerbouw-veebedrijven — worden de voordelen van een industriële aanpak en
schaal gecombineerd met een soort ‘mythische’ verbondenheid met ‘onze familiale
landbouw’. Vergunningverlenende en andere overheidsinstanties zijn om die reden
Onnodig te vermelden dat voor deze industriële groepen, zeker met de omvang die
ele belangen meespelen.
Maar het zou veel te simpel zijn als we besluiten dat we niet in transitie gaan naar
agro-ecologie omdat we geen oplossing hebben voor deze niet-grondgebonden veehouderij, of omdat de druk vanuit de industriële belangengroepen deze transitie verhindert.
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Eerlijk gezegd, ik denk niet dat er nu in de eerste plaats een oplossing moet worden
gezocht voor wat niet of nauwelijks om te schakelen is. Want ook als we daar een
oplossing voor vinden, blijven er nog heel wat drempels over, die momenteel verborgen blijven in de coulissen van wat eigenlijk een stukje toneel is.

AGRO-ECOLOGIE

Niets belet ons toch om al minstens het grondgebonden deel van de landbouw om te
schakelen? En is die veredelingslandbouw wel landbouw? Moeten we daar vanuit de
landbouw wel een oplossing voor bedenken?

We doen het niet, niet omdat het niet kan, maar omdat we niet willen en niet durven.
Zullen we even in de spiegel kijken?

Ruimte
Misschien hebben we wel genoeg ruimte om aan agro-ecologische landbouw te doen,
mythe van de exportroeping houdt de droom wakker dat de landbouw veel te veel
grond ter beschikking heeft, en er dus veel grond is die we kunnen herbestemmen

dat nu gebruikt wordt voor natuurdoelstellingen niet delen met de boeren. We zijn wel
voorstander van agro-ecologie en verweving, maar die verweving willen we eigenlijk
alleen gerealiseerd zien in knalgeel agrarisch gebied zonder groene strepen.

In de industriële vleugel van het agro-business-complex wordt veel toegevoegde
waarde gecreëerd en werkt er ‘veel volk’, zoals men zegt. De angst dat daar klappen
gaan vallen is begrijpelijk, maar die angst is niet helemaal terecht, want transitie naar
tenhandel van primair product. We hebben nog steeds verwerking en handel nodig.
Als daar al iets wijzigt, is het toegenomen meerwaarde en tewerkstelling, omdat we minder genoodzaakt zullen zijn producten tegen lage prijzen te exporteren en ook meer
product met hoge toegevoegde waarde binnenlands zullen produceren.

Beleid

hemel komen vallen. Dit is het gevolg van een beleid, dat voor een deel bestond en
die er bij de boeren worden ingestampt, maar voor een deel ook uit zelfgenoegzame
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blijken van waardering voor het productivistisch discours. ‘Groei’ werd daarbij vaak
voorgesteld als ‘mee zijn met de tijd’. Nu kan het beleid alleen nog terug, ten koste van
een stevige dosis gezichtsverlies.

Misschien zit het grootste struikelblok nog wel bij de boeren zelf. Wat we met een
agro-ecologisch alternatief voorstellen is minder produceren, trager, rustiger, extenboeren voor te stellen bij dit perspectief. Wat heeft de recente geschiedenis de boeren
geleerd over extensiveren? Minder product is minder inkomen of zoeken naar meer
gestraft worden voor wat je doet, want het beleid heeft de ratrace naar meer product

Veel boeren willen ook alleen maar steeds meer en intensiever produceren. De huidige generaties boeren hebben het met de paplepel meegekregen dat toename van de
productie het belangrijkste, zo niet het enige bewijs is van competentie. Velen hebben
nooit iets anders gehoord. Ze zijn er in de overdracht van de bedrijven op ‘geselecteerd’
als ik dat zo oneerbiedig mag zeggen. Hoeveel van de zogenaamde ‘verpaarding’ en
‘vertuining’ is eigenlijk kansarmoede van boeren die het ouderlijke bedrijf niet hebben durven of kunnen overnemen, en in
hobbymatige landbouw toch nog hun hart volgen?
Wat in de praktijk eigenlijk neerkomt op een soort
Consumenten zullen in een agro-ecologisch
erosie van onze landbouwsector inzake ideeën,
landbouwsysteem niet noodzakelijk meer

of veel meer betalen voor hun voedsel.
veel kennis bewaard blijft?

de boeren. Vaak moet je daar ook wel een heel competente boer voor zijn. Is dat stukje
trots op hun kunnen juist niet het allerlaatste wat ze overhouden? En vooral: dit sluit
ook tot op zekere hoogte aan bij het samenwerken met de natuur. In haar ‘huishouden’ gaat moeder natuur uit van overvloed, en niet — zoals onze actuele economie
— van schaarste.

Consumenten

Vroeg of laat moet dat ook wel gebeuren, maar het lijkt mij in dit verhaal niet echt een
struikelblok. Consumenten zullen in een agro-ecologisch landbouwsysteem niet noodzakelijk meer of veel meer betalen voor hun voedsel. De discussie zal vooral gaan over
welke verhoudingen we hanteren om de meerwaarde doorheen de keten eerlijk te ver-

46

Oikos 99, 3/2021

AGRO-ECOLOGIE

we de transitie voelen, want onvermijdelijk vraagt agro-ecologie een levensstijl die
soberder en consequenter is dan onze actuele gemiddelde levenswijze.

We doen het niet omdat we niet durven en — diep in ons binnenste — niet willen.

zouden kunnen bestempelen als onze kleine kantjes. Hebzucht, eigenbelang, geldingseconomie ook vakkundig en soms zelfs meedogenloos bespeeld.
Voor een stuk zijn het ook bewuste en beredeneerde angsten. Er moet in de primaire
productie niet zo heel veel veranderen, maar elke verandering zal in elke schakel van
de keten inspanningen vragen. Tewerkstelling, meerwaardecreatie, winst in de hanopnieuw moeten verdienen met een energieke inzet en werken aan kennis en kunde,
visie, vernieuwing en inventiviteit.
Terwijl iedereen eigenlijk het liefste zou willen doorgaan op de platgetreden paden.
Vooral niet te veel bijkomende inspanningen, terwijl het nieuwe altijd inspanningen
vraagt. Het moet helemaal anders en iedereen is het ermee eens dat het anders moet.
Maar wat ik zelf nu aan het doen ben, zou daar zonder enige verandering helemaal in

En voor een stuk is het ook onvermogen, omdat we dit veel te complexe verhaal nooit
helemaal kunnen overzien, en we met zovelen zijn van wier hoogst individuele beslis-

En toch kan het lukken.
Het kan lukken als ‘de overheid’ — dat is politiek én administratie — het voortouw
neemt en het voorbeeld geeft. Niet omdat we de overheid alleen verantwoordelijk willen of moeten stellen voor dit complexe vraagstuk, maar omdat het haar rol en taak is
om het voortouw te nemen daar waar de samenleving als geheel in actie moet komen.
En vooral omdat de overheid ons onvermogen om het vraagstuk in zijn geheel te overzien, kan doorbreken door een multidisciplinaire aanpak en door zolang dat nodig is
altijd weer terug te gaan naar de nog ontbrekende puzzelstukjes.
Dat wordt voor de overheid geen eenvoudige opdracht: met kennis van zaken, zonder
eigenbelang of eigen ‘goestingen’, eerlijk zeggen waar het op staat, mensen belonen
in het hele verhaal. Een bijzonder heikele opdracht daarbij wordt het zoeken naar kennis en advies uit onverdachte, belangeloze bron.
47

AGRO-ECOLOGIE

Er zijn tekenen van hoop, en niet weinig. Lokale besturen en burgerinitiatieven ont-

maar tegelijk ook van eenzijdigheid en gebrekkige kennis van sommige deelaspecten
of meer complexe verbanden, zoals onder meer de complexiteit van een agro-ecologisch landbouwmodel.
In stedelijke voedselstrategieën wordt sterk gefocust op kleinschalige, eerder intensieve groenteteelt in de onmiddellijke omgeving van de stad. Dat kan zeker een goede
gehad en zal blijven hebben. Maar die intensieve groenteteelt, gericht op de afzetkanalen van de nabije stad, was historisch ook altijd ingebed in grotere gehelen — eveneens
in de onmiddellijke nabijheid van de stad — van akkerbouwmatige teelten en veehouderij. Meer inzetten op grotere gemengde
boerderijen (en veel steden hebben daar via het

Als we absoluut willen schrappen wat niet
100 procent scoort op klimaatvlak, houden
we al snel geen systeem meer over.

niet alleen de band tussen de stad en het land nog
aanzienlijk versterken, maar bovendien het
agro-ecologisch alternatief als model zichtbaar en
navolgbaar maken.

Vaak gaan we ervan uit dat een lijstje van ‘beste keuzes’ (waar bereiken we met het
minst grond het meest resultaat, met welke maatregelen boeken we de grootste kliniet het geval. Landbouw is een systeem, en in het beste geval een systeem dat de
agro-ecologische toets kan doorstaan. Ook die agro-ecologische landbouw bestaat
niet exclusief uit de beste milieu- of klimaatpraktijken. Maar als geheel scoort hij wel
houden we al snel geen systeem meer over, en vervolgens in een heel nabije toekomst
ook geen lokale landbouw meer.
Met alle gevolgen van dien, ook voor het klimaat.

Bio
bedrijfsbeheer bij Landwijzer.
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Schaalvergroting houdt agroecologische transitie klein
bevindingen samen en kijken we de toekomst tegemoet. Waar kunnen we landen?

De voorgaande bijdragen beschreven hoe ver onze landbouw gegaan is in de uitbuiting van mens en planeet, in een schijnbaar onstuitbare dynamiek gebaseerd op het
afwentelen van kosten op anderen en naar andere oorden . Schaalvergroting op maat
van het geglobaliseerde voedselsysteem vernietigt de biodiversiteit, ondermijnt de
veerkracht van de landbouw en duwt de boer de afgrond in . Meerdere industriële
ren de bodembiologie, die van groot belang is voor de groei en het afweersysteem van
gewassen. De waardering van landbouwgrond steunt steeds minder op landbouwlogica en steeds meer op andere logica’s, zoals speculatie, vertuining en hobbydieren
uit de lucht te halen om
de uitstoot van andere sectoren te compenseren. Ook al is er nood aan meer koolstof
in het landbouwsysteem, het is de vraag waar dit
. Eén ding is duideBij de overlevers onder de boeren
lijk: het huidige voedselsysteem slaagt er niet in
leiden crisissen naar een transitie
het recht op voedsel te realiseren binnen de ecologische en sociale grenzen van de planeet .
naar een andere landbouw.
Gelukkig is er een tegenbeweging op zoek naar
hergronding. Huishoudens herontdekken het koken, zoeken alternatieven voor de
supermarkt, gaan zelf produceren, zoeken contact met boeren, en doordrijvers beginnen zelf te boeren. Bij de overlevers onder de boeren leiden crisissen naar een transitie
naar een andere landbouw. Ook onderzoekers verlaten het pad van reductionisme en
‘objectieve’ expertenbenadering en verkennen transdisciplinair actie-onderzoek. Deze
verschillende zoektochten vervlechten zich in de agro-ecologische beweging .
Agro-ecologische landbouw is een kennisintensieve landbouw. Er wordt gezocht naar
samenwerking tussen mensen en samenwerking met de natuur. Technologie heeft er
een plaats, zolang die de autonomie van de boer ten goede komt. Door de biodiversiteit
te herstellen bouwen we veerkracht op, die ons tegen de toenemende onzekerheden van
het antropoceen, zoals ziekten, plagen en klimaatextremen, zal wapenen. Door samen
te werken, onder boeren, met huishoudens en met de lokale economie, wordt ook de
sociaal-economische veerkracht hersteld . Agro-ecologische boeren laten kunstmest en
pesticiden achterwege, beperken het ploegen, kiezen voor een diverse en permanent
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bodembedekkende polycultuur, en schakelen grazers in . Ze hechten veel waarde aan
lokaal beschikbare, natuurlijke hulpbronnen, aan inheemse kennis over lokaal aangepaste landbouwpraktijken en aan autonomie over de wijze waarop hulpbronnen
.

Op vele plaatsen ter wereld bewijzen durvers en harde werkers dat agro-ecologische
landbouw werkt. Vanuit kleine initiatieven zijn ze de landbouw aan het heruitvinden: eerst kleinschalige groenteteelt, dan enkele dieren erbij, dan ook graan en ook
wat voedselverwerking. Ze bouwen alternatieve korteketendistributiesystemen uit
en werken dikwijls in coöperaties. Omdat onderwijs, voorlichting en onderzoek nog
te veel op schaalvergroting aansturen, en omdat ondertussen oude relevante kennis
blijft verloren gaan, is het een zoektocht die veel leergeld kost. Gelukkig beschikken
centrum dat, in tegenstelling tot het reguliere onderwijs, een beroepsopleiding en
diverse cursussen inzake biologische en biodynamische landbouw aanbiedt. Omdat
ook het juridisch kader en de steunmaatregelen van overheden nog veel te dikwijls
richting schaalvergroting en specialisatie sturen, moeten deze new peasants veel creativiteit aan boord leggen om tegen de stroom in hun verhaal uit te bouwen.

Zoektocht naar een duurzame toekomst — De Zonnekouter
(Oost-Vlaanderen)

werd meteen een sociaal verhaal: om de grond te kunnen kopen werden leningen en schenkingen verzameld bij sympathisanten. De grond werd eigendom
Zonnekouter een stevige duurzame basis: de kosten van de grondaankoop wegen
alles rendabel te houden. Mocht De Zonnekouter ooit stoppen, dan zal de stichting de grond aan een ander biologisch landbouwproject toewijzen.
Op die grond wordt sindsdien op biologisch-dynamische wijze groente geteeld
voor rechtstreekse afzet. Er is ook een beperkt aantal koeien, varkens en kippen. De verkoop gebeurt via groenteabonnementen, de boerderijwinkel en
Voedselteams. Een abonnement is een vast engagement van de consument dat
de boer op die manier een loon garandeert doorheen het jaar. De klanten geven
voor een stuk hun keuzevrijheid op, maar krijgen smaakvolle, verse en duurzaam geteelde groenten in de plaats.
Samen met twee andere kleinschalige Oost-Vlaamse biologisch-dynamische
op. Binnen De Vroente maken de drie boerderijen afspraken inzake teelten en
produceren ze zo samen een grote verscheidenheid aan eigen groenten. Het laat
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oppervlaktes kunnen telen. Die samenwerking bezorgt hen ook wederzijdse
ondersteuning. Ondertussen heeft de Vroente een gezamenlijke winkel op de
permanente overdekte Lousbergmarkt in Gent.

duurzame toekomst geven. Om ruimte te scheppen voor een nieuwe generatie
boeren en groeikansen te bieden aan nieuwe ontwikkelingen droegen ze, met
Op die manier kan De Zonnekouter op eigen benen staan, en kunnen medewerkers, consumenten en sympathisanten samen de boerderij verder vorm geven. De
Zonnekouter houdt doorheen het jaar de aandeelhouders op de hoogte van het
Zonnekoutergebeuren en op de Algemene Vergadering brengen ze het verhaal
en de cijfers. Het is aan de Algemene Vergadering om het beleid te beoordelen
en mee te denken over de grote lijnen van het project.
Ondertussen is de grondoppervlakte uitgebreid, werden veel bomen en struiken
geplant om klimaatbestendig te zijn, en werken de jonge boeren aan bijkomende
activiteiten zoals melkvee houden, kaasmaken en groenteverwerking.

Zoektocht naar een duurzame toekomst — La Florida (Guatemala)

-

van ‘modernisering’ ging gepaard met massale privatisering van gemeenschappelijke gronden van de inheemse bevolking, die ingezet werd als goedkope
-

voordien als landarbeider werkten. Momenteel wordt ongeveer de helft van de

Na een lange juridische strijd, en met hulp van lokale NGO Plataforma Agraria,
-

van een monocultuur die gevoelig is aan ziektes en aan prijsschommelingen op
de wereldmarkt. De gezinnen kregen vormingen over agro-ecologische landbouw

bananen en cacao en medicinale kruiden worden geteeld. Elk gezin heeft een
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Ze kunnen goed leven van de opbrengst van hun grond, door de diverse produczich en baten een ecotoerismeproject uit waarbij mensen kunnen overnachten in
de gemeenschap en velden kunnen bezoeken. De hechte gemeenschap is grotendeels zelfvoorzienend en de gezinnen hebben een variabel inkomen dat drie
-

De mensen van La Florida hechten bijzonder veel waarde aan hun vrijheid. De
vrijheid om eigen beslissingen te kunnen nemen, te leven en te werken zoals ze
het zelf willen, in harmonie met de natuur, en zich niet langer te hoeven plooien
naar de grillen van de grote landeigenaars. De gemeenschap kijkt vooruit en legt
zich meer en meer toe op het verwerken van hun producten, zoals slingeren van
honing en de productie van kaas, zodat ze meer werkgelegenheid kunnen creëengageren zich en leggen moestuinen aan, kweken kippen of varkens om een
eigen inkomen te verwerven. Daarnaast zijn jongeren ook politiek actief en pleiten ze, samen met andere boerengemeenschappen en met steun van NGO’s zoals
Plataforma Agraria en Fundacion Tierra Nuestra, om het beleid en de programma’s
rond rurale ontwikkeling in de gemeente te versterken.

De vraag die steevast rijst is of agro-ecologische landbouw de wereld kan voeden (een
toonde aan hoe we zonder pesticiden, kunstmest of veevoederimport de Europese
verminderen, er zou toch voldoende voedsel zijn voor de voltallige Europese bevolkwam tot
dezelfde bevinding: met agro-ecologische landbouw en zonder veevoederimport kungisch kan voeden, zonder pesticiden of kunstmest, en zonder kosten af te wentelen op
andere landen
-

Het is duidelijk: met een agro-ecologisch
voedselsysteem kunnen we het recht
op voedsel realiseren binnen de
ecologische grenzen van de planeet.
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vlakte kleine landschapselementen in het
landbouwlandschap er bijna zou verdubbelen. In
het Globale Zuiden liggen de kaarten er nog beter
voor: volgens IPES-Food zou agro-ecologische
landbouw er de productiviteit van overlevings. Het
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is duidelijk: met een agro-ecologisch voedselsysteem kunnen we het recht op voedsel
realiseren binnen de ecologische grenzen van de planeet.

•
•

Landbouwgrond wordt in de eerste plaats voor voedsel gebruikt, in de tweede
plaats voor veevoeder, in de derde plaats voor andere producten;

•

Extensieve veeteelt op minder vruchtbare landbouwgronden, gemengde
landbouw op de meeste landbouwgronden en groenteteelt in vruchtbare valleien
in alle streken;

•

Gras en vlinderbloemigen in de gewasrotatie, en enkel met graan gevoed vee
indien dit nodig is voor de mestproductie;

•

Geen kunstmest, evenwicht tussen mestproductie en mestverbruik

•

Geen chemische pesticiden.

pervlakte de Vlaamse bevolking agro-ecologisch kan voeden. De maïsvelden zouden
graanvelden worden, een deel van de aardappelen zou vervangen worden door peulen,
oliezaden, noten en allerlei andere soorten fruit. Het aantal varkens zou terugvallen

Met deze cijfers beweren we niet dat landen zich op zichzelf moeten terugplooien.
Wel willen we aantonen dat we de bulk van ons voedsel lokaal kunnen produceren
en dat we ons kunnen voeden zonder ecologische of sociale kosten af te wentelen op
andere delen van de wereld of op toekomstige generaties. In dit model kunnen ook in
het Globale Zuiden de boeren op de eigen markt focussen, met rechtvaardige prijzen,
tionale agro-industrie. Op die manier zou de toegang tot voedsel ook voor kwetsbare
honger verkleinen. In een dergelijke wereld zou internationale voedselhandel blijven
bestaan, maar dan gefocust op waar hij een meerwaarde biedt, namelijk om landen te
helpen waar de lokale productie niet meer toereikend is (bijvoorbeeld Noord-Afrika,
producten van elders.

Tekenen van hoop
De agro-ecologische boeren zijn de pioniers van een groeiende tegenstroom. Door zich
met elkaar en met andere lokale actoren te verbinden winnen ze aan kracht. Steeds
meer boeren, consumenten en spelers uit de lokale economie engageren zich in een
diversiteit aan voedselcommons . Een greep uit het aanbod:
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•

Coöperaties waarin enkele boeren samenwerken, waarin ook consumenten

•

Coöperaties van bedrijven, zoals de Vroente, waarin drie bedrijven — de

talrijke anderen;

een divers aanbod te realiseren;
•

Coöperaties van consumenten die met enkele boeren samenwerken, zoals
Pomona in het Waasland en de Herenboeren in Nederland;

•

Community Supported Agriculture, waarbij consumenten in het begin van
het seizoen een oogstaandeel kopen; in Vlaanderen zijn er ondertussen al 65
CSA-biologische boerderijen, die elkaar versterken via hun CSA-netwerk;

•

Groepen consumenten die samen agro-ecologisch voedsel kopen, zoals
Voedselteams;

•

Coöperatieve winkels, zoals Akker en Ambacht in Gent en BEES-coop in Brussel;

•

Coöperaties van voedselverwerkers, zoals de kaasmakerij Het Hinkelspel en
de broodbakkers Copain;

•

Coöperaties die grond aankopen en ter beschikking stellen van agroecologische boeren, zoals Landgenoten15, Land in Zicht, Terre en Vue, die zich
Europees organiseren in de Access to Land-beweging16;

• ‘platform cooperativism’, waarbij kleine producenten samen een eigen digitaal
platform beheren en zo hun digitale autonomie bewaren17, zoals het Open
Food Network18.

Zaden voor de toekomst — Vitale Rassen
Al vele jaren worden op het biologisch tuinbouwbedrijf Akelei in Schriek met succes zaden vermeerderd van een vijftiental teelten, waaronder bijvoorbeeld prei en
pastinaak. Dit bouwt voort op het werk van generaties tuinders uit de streek. Via
het Netwerk Zelf Zaden Telen bouwden bio-boeren kennis en ervaring op over het
in stand houden en ontwikkelen van bedrijfseigen rassen en gewassen. Dit maakte
-

wie welke rassen ging vermeerderen. Om het oogsten van de zaden gemakkelijker te maken, werden er regionaal mobiele dorsmachines ter beschikking gesteld.
Na een eerste ruwe dorsing worden de zaden gecentraliseerd op één plek, namelijk op de Akelei. Daar worden de zaden verder geschoond, bewaard en verpakt.

een mooi assortiment aan biologische zaden van groenten, kruiden en bloemen in
aanbod, zowel voor boeren als voor moestuiniers. Het plan is dit assortiment stelselmatig uit te breiden tot een mooie, diverse mix aan streekeigen, gekende en minder
gekende rassen die onze agro-biodiversiteit een duwtje in de goeie richting geeft.
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ten, maar die ze terug ter beschikking wil stellen aan de gemeenschap, zoals dit
tot voor enkele decennia altijd het geval geweest is. Deze zaden en hun genetische

en ontsproten uit de moederschoot van de biologische landbouwsector.

Duurzame voeding voor zoveel mogelijk mensen — BEES Coop
BEES coop staat voor ‘Brusselse ecologische economische en sociale coöperatie’.
Bewust van de culturele en socio-economische diversiteit van de Brusselaars,
werkt BEES Coop aan het toegankelijk maken van duurzame voeding voor zo
veel mogelijk mensen.
Dit gebeurt onder de vorm van een coöperatieve supermarkt. Leden betalen een-

de mouwen te steken in de supermarkt. Dit kan bijvoorbeeld als kassier, logistiek medewerker of sorteerder. Tijdens de algemene vergadering van BEES Coop
nemen de leden samen beslissingen en bepalen ze samen de strategie van de coöperatie. BEES Coop streeft geen winst na.
De samenwerking zorgt voor kwaliteitsvoeding aan toegankelijke prijzen. Er
wordt gekozen voor seizoensproducten van lokale producenten met respect voor
mens en natuur. BEES Coop wil ook de samenwerking tussen consumenten en
producenten ontwikkelen. Er is ruimte om samen voedsel te verwerken en om
ideeën en ervaringen inzake voedsel uit te wisselen.
ten aan. Het is geïnspireerd op Park Slope Food Coop
La Louve in
Parijs. Park Slope Food Coop
actief betrokken zijn in de werking. In ruil voor dit werk kunnen ze een gevarieerd aanbod aan kwalitatieve producten kopen tegen een relatief lage prijs.

Sommige lokale overheden verbinden zich met deze tegenstroom, omdat ze het strategisch belang van lokale voedselvoorziening inzien en omdat het lobbywerk van de
agro- en voedingsindustrie het lokale niveau minder bereikt. Na de Stad Gent stelde
ook de Stad Aalst eigen gronden ter beschikking van Community Supported Agriculture.
De Stad Leuven bood gronden aan voor stadslandbouw. Meerdere gemeenten beschikken over een voedselraad waarin boeren en burgers participeren.
Ook tal van andere overheden doen mee. Wallonië, het Groothertogdom Luxemburg
en enkele Franse departementen en Duitse deelstaten werken samen onder de naam
La Grande Région/der Großregion
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van gemengde landbouw, omwille van de autonomie van landbouwers, hun veerkracht,
het behoud van permanente graslanden en de zorg voor de leefomgeving.

Ursula von der Leyen vriend en vijand met ongeziene ambitie: ‘Climate change, biodiversity, food security, deforestation and land degradation go together. We need to change the
way we produce, consume and trade. Preserving and restoring our ecosystem needs to guide all
culture and economic policy.’

Zelfs in de bedrijfswereld groeit het besef
dat de klimaat- en biodiversiteitscrisis de
business continuity in het gedrang brengt.

Het werd de basis voor de Europese Green Deal,
Farm to
Fork Strategy, de Biodiversiteitsstrategie en de
Farm to Fork Strategy
-

onverminderd allemaal stapstenen richting agro-ecologisch voedselsysteem.
Zelfs in de bedrijfswereld groeit het besef dat de klimaat- en biodiversiteitscrisis de business continuity
drie NGO’s samen een opmerkelijke oproep. Ze vroegen de Europese Commissie om

toekomst heeft en dat dit alleen kan lukken als iedereen meedoet.

En toch. Ondanks al dit enthousiasme breekt de agro-ecologische transitie niet door. De
grote meerderheid van de mensen blijft kiezen voor het goedkoopste voedsel, omdat ze
te weinig middelen hebben of omdat ze te weinig aandacht hebben voor hun voedsel.
Alle goede initiatieven ten spijt bestrijkt in Vlaanderen de biolandbouw nog steeds maar
voedsel, gebaseerd op het afwentelen van kosten op anderen en naar andere oorden,
blijft het agro-ecologische voedselsysteem in een niche steken. Alsof agro-ecologisch
voedsel het privilege zou zijn voor zij die ervoor kunnen en willen betalen.
Vandaag is het geglobaliseerde voedselsysteem de norm geworden. Export van voed-

op , ten koste van ecosystemen en mensen in soja-exporterende landen en ten koste
van de kwaliteit van onze leefomgeving. Om onze leefomgeving te sparen trachten
we al decennia lang de ammoniakuitstoot te verminderen. Bij het zoeken naar oplossingen blijft onze veel te grote veestapel evenwel buiten beeld en ligt de focus op
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ammoniakemissiearme stallen. Om deze investering te kunnen terugverdienen zit er
voor de varkens- of pluimveehouder niets anders op dan nog meer te vergroten. Bij
rundvee is er ook de methaanuitstoot. Om die te reduceren wordt aan de veevoeding
gesleuteld, terwijl runderen beter op weiden grazen. Hoe meer geïnvesteerd wordt
in het bijschaven van een pervers systeem, hoe meer dit systeem zich vastrijdt in een
lock-in. Het gaat zichzelf bestendigen en wordt steeds blinder voor eigen systeemfouten.
Nadat de Europese Commissie met haar Farm to Fork Strategy voor een nieuwe richting
koos, kwam het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in zwaar weer terecht.
delen werd een deal gesloten waarbij het percentage van de directe inkomenssteun
aan de boeren voorbestemd voor extra inspanningen ten gunste van milieu en kliprecies inhouden zullen de lidstaten elk voor zich mogen vastleggen. Aan de overige
drie kwart van de directe inkomenssteun worden slechts minimale randvoorwaarden
opgelegd. Onvermijdelijk zal veel van dat geld de schaalvergroting blijven ondersteunen. Met dit landbouwbeleid ondergraaft de EU haar eigen ambities uit de Green Deal.
Daarmee is de macht van de agro-industriële lobby om het beleid in haar voordeel te
beïnvloeden nogmaals pijnlijk duidelijk.

In de regelgeving zijn grootschalige en gangbare landbouw nog steeds de norm. Zo
mogen beheerresten uit naburige natuurgebieden niet in boerderijcompost worden
verwerkt, omdat ze als afval worden beschouwd. Een boer die meer grond in gebruik
neemt om koeien extensief te laten grazen moet nutriëntenemissierechten betalen voor
die extra dieren. Eigenlijk moet hij daarmee de grondloze veehouderij subsidiëren.
Ook kleinschalige voedselverwerking krijgt de rigoureuze veiligheidsvoorschriften
van grootschalige productie opgelegd. In de supermarkt ligt biogroente in plastic verpakt, om het te onderscheiden van gangbare
groente. In onderwijs, voorlichting en onderzoek
Bloemenranden voor bestuivers worden
is er nauwelijks plaats voor het agro-ecologisch
naar hartelust ingezaaid, maar ondertussen
ciert aan de Universiteit Gent is dat niet om
blijft insecticidengebruik onveranderd.
agro-ecologie te promoten.
Naarmate het agro-ecologisch voedselsysteem aan populariteit wint, haasten vele spelers zich om hun groene imago op te poetsen. Bloemenranden voor bestuivers worden
naar hartelust ingezaaid, maar ondertussen blijft insecticidengebruik onveranderd.
Zelfs de agro-industrie neemt het woord agro-ecologie vlot in de mond. Met precisielandbouw, biotechnologie en andere high tech-stunten claimen zij milieuproblemen
op te lossen. Dit is de niet-transformatieve variant van het agro-ecologische voedselsysteem, die de huidige machtsonevenwichten vooral niet in vraag stelt. Daarmee
trachten deze bedrijven hun eigen positie te redden . Ze nemen overigens niet alleen
het agro-ecologische narratief over, maar naarmate overheden beginnen te investeren
in agro-ecologische transitie trachten ze die in te lijven. De berekende greenwashing
gische principes door gangbare boeren in een echte zoektocht naar verduurzaming .
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Op wereldvlak werd hoopvol uitgekeken naar de UN Food System Summit in septemgrote bedrijven en hun organisaties zoals het World Economic Forum. Drie huidige of
denveldorganisaties, waarschuwen voor een dreigende mislukking van dit gebeuren.

De boeren zijn op — getuigenis uit Picardisch Wallonië
En ondertussen gaat de kaalslag onder onze boeren onverminderd voort, of ze nu
bezig zijn met transitie of niet. De kleine minderheid van nog actieve boerderijen
the new
peasants
prijzenschaar zijn gegeerde en overbevraagde studieobjecten in agro-ecologisch
onderzoek. Maar wat we nooit mogen vergeten is dat de overgrote meerderheid
zijn ze te druk bezig het schaalvergrotingspeloton voor te blijven (een minderheid van ‘racing strugglers
lost
strugglers
boerderij, die steeds verder desintegreert en uiteindelijk verdwijnt uit het landschap (‘the nearly deactivated
een zeer nabije toekomst niet meer zullen zijn. In het laatste hoofdstuk van haar
doctoraat gebaseerd op intiem veldwerk in Picardisch Wallonië interpreteert
Line Louah haar typologie met ‘racing and lost strugglers’ als de laatste fase van de
systematische vernietiging van de ‘fund’ van een agrarisch metabolisme dat een
samenleving moet rechthouden. De ‘fund’ beschrijft de structuur en functie van
een agro-ecosysteem die moeten verzorgd worden zodat die de continuïteit van
de ‘
van voedsel en andere biomassa’s kan garanderen waarop de rest van
de samenleving is gebouwd. Deel van die fund, naast biodiversiteit, is het menselijk en sociaal kapitaal dat onze laatste boeren vertegenwoordigen. Hun fysisch
en psychisch welzijn heeft inderdaad nooit geprimeerd tijdens de naoorlogse
moderniseringsgolf die ‘farms’ tot
heeft willen maken. Boeren zwijgen en
werken harder om alles te blijven bolwerken. Het laatste wat ze zullen toegeven
is dat ze zich niet goed voelen in hun vel, dat ze niet meer kunnen, op zijn. Maar
Line Louah beschrijft een patroon van meervoudig fysisch en psychisch lijden
dat een andere studente van het fenomeen in Franse boerenmiddens ‘la banalisaheeft genoemd . Bladzijden lang lezen we transcripties van
gesprekken die recht naar het hart gaan. Louah klasseert die citaten onder zes
aspecten van dit ‘gebanaliseerd lijden’ omwille van een geïnstitutionaliseerd
vijandig gemaakte omgeving, of het nu gaat om de ‘racing’ of the ‘lost strugglers’.

‘Nous notre métier c’est la terre, les bêtes, ça c’est notre métier. Mais c’est plus
comme dans le temps. Maintenant faut être vétérinaire, faut être mécanicien, faut
être gestionnaire de tout ce qui peut se passer... et puis surtout on n’a jamais le droit
à l’erreur, de toute façon, quand t’es à ton compte, t’as le droit à rien, je veux dire, si
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t’as un moment de faiblesse, tu le paies, si t’es à la dérive, personne viendra t’aider.
C’est comme ça, tu peux compter que sur toi-même.’

‘Par exemple, on doit recevoir une prime pour les bêtes, donc c’est une référence sur
gardés. Ben moi je n’ai pas de vaches, on ne trouve pas mes vaches… ils indiquent
sur le papier que j’ai zéro vaches, j’ai des vêlages et des veaux, mais pas de vaches,
et donc j’ai zéro prime. Et c’est plein de trucs ainsi.’
‘On est constamment sous la pression du marché et à côté de ça on vient encore
nous ennuyer avec tous des trucs… Quand t’as Nitrawal qui vient, puis la police
de l’environnement qui vient, puis les Plaines de l’Escaut qui s’en mêlent, Natagora
avec leurs oiseaux, le Ministère de l’Agriculture, chic et chac (...).’

andere boeren
‘Dès qu’une rumeur court sur des terres qui peuvent se libérer, on sent des
arrangements qui commencent à se bidouiller en coulisse. Et c’est là qu’on voit que
certains savent mieux comment s’y prendre, ceux qui savent activer le bon réseau,
même au sein des familles... C’est ça, la guerre du foncier.’
‘Les voisins se plaignent, c’est sur ça qu’ils se plaignent, de l’odeur des épandages,
des traces de lisier sur les routes... Ouais mais bon, vous êtes chez vous quoi, vous
respectez la réglementation en cours, vous faites juste votre travail alors heueu...
faut quand même gagner sa vie quoi…’

buitenstaanders
ge, on est montré du doigt comme des pollueurs,
des gens qui détruisent la nature (...) mais au jour le jour notre métier c’est cultiver,
soigner des bêtes, notre but c’est pas empoisonner tout le monde, c’est de nourrir…’

parce qu’on sait qu’une fois que la rumeur court, il faut supporter le regard des
autres, puis on sait qu’il y a directement des vues sur nos terres quoi alors, on
devient… comme une proie. Donc la règle c’est ça, tenir le plus longtemps sans
montrer ses faiblesses, cacher ses problèmes le plus longtemps possible. Après tu
le vois vite hein quand des situations se dégradent, tu vois bien quand un fermier
commence à être en retard au champ. Et puis les fournisseurs ils parlent aussi, les
entrepreneurs (agricoles), ils font passer le mot quand il y en a qui ne savent plus
payer. Ca a vite fait le tour.’
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maar het geld is op
‘On produit plus pour essayer d’obtenir une rémunération et en produisant plus on
fait chuter les prix… et ça nous met dans des situations où on sait plus payer nos
frais quoi (...) On a un métier où on peut pas se laisser porter, faut toujours aller
de l’avant. Le numérique c’est le moment où ça se passe, il faut sauter dans le train,
parce qu’après quand c’est passé, t’arrives trop tard, t’es derrière les autres.’

qui rentre sur le compte à vue, je ne sais plus combien mais c’était énorme, j’ai même

à l’avance heu, bon bah et voilà, alors tu rouspètes mais ... Et aller dans une autre
banque, alors c’est racheter notre crédit, chaque fois refaire des mandats hypothécaires,
et ça fait des frais, et de toute façon ce sera pareil.’

‘Avant, c’était des importations des bêtes de l’Est, maintenant ce sont celles du Canada
nourries aux OGM. Et même pour le bio c’est la même hein, c’est pareil, les normes
sont pas les mêmes, le respect des gens, des bêtes (...) c’est de la concurrence déloyale,
et c’est nos politiques qui l’organisent.’

son sang quoi, ça vient des tripes. On n’a même plus la force d’en discuter entre
plus rien de personne.’
Of ze nu new peasants of strugglers zijn, onze laatste boeren zijn inderdaad de
laatsten der Mohikanen. Eens ze werkelijk verdwenen zijn, zullen we ze danig
we het dat er nog boeren zijn. En de overheid, die boeren tegen zichzelf zou moeten beschermen, en zorg zou moeten dragen voor deze uiterst kwetsbare laatste
menselijke resten fund van ons bedreigd agrarisch metabolisme, doet precies het
omgekeerde. Terwijl nu net die new peasants voor heel veel goede redenen het
roer omgeslagen hebben.

Hoe verder?
Wageningse onderzoekers ontwikkelden een visie over hoe de Nederlandse landbouw
sel centraal. Deze zijn geworteld in de lokale socio-economische omstandigheden. Een
shift naar meer plantaardig voedsel maakt daar inherent deel van uit. Boeren cultive-
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en ook andere landbouwdieren worden uitsluitend gevoed met biomassa die niet
geschikt is voor menselijke consumptie, en in een circulair systeem, zo lokaal mogelijk. De economie staat in dienst van de mens. Ze beoordelen rijkdom niet langer op
basis van bruto nationaal product, maar op nationaal burgerlijk product, waarin
bescherming van natuurlijke hulpbronnen en mensen- en dierenrechten centraal staan .
Het is een mooie illustratie van hoe we het recht
op voedsel kunnen realiseren binnen de sociale
en ecologische grenzen van de planeet.
Dat vraagt om moeilijke keuzes van

onze beleidsmakers, die zullen moeten

Zoals een duurzame chocoladeproductie alleen
afstappen van het huidige traject waarbij
toekomst heeft als alle producenten meedoen, zo
ze iedereen proberen tevreden te houden
kan dit Nederlandse ideaalbeeld alleen gerealiseerd worden als iedereen meedoet. Het begint
met halfslachtige maatregelen.
bij het ontwikkelen van een coherente en holistische visie op voedselsystemen, en vervolgens bij
het uitdenken en implementeren van strategieën waarbij die visie consequent wordt
omgezet in de praktijk. Men focust niet meer op het oplossen van problemen met technologische ingrepen, maar tracht te vermijden dat de problemen ontstaan, via een
coherent beleid met een langetermijnvisie op landbouw in samenhang met ecologische limieten en maatschappelijke verzuchtingen. Dat vraagt om moeilijke keuzes van
onze beleidsmakers, die zullen moeten afstappen van het huidige traject waarbij ze
iedereen proberen tevreden te houden met halfslachtige maatregelen: de agro-industrie een beetje verduurzamen met dure technologie en daarnaast de biolandbouw en
agro-ecologie een beetje steunen. Zolang we overstelpt worden met goedkoop voedsel, gebaseerd op het afwentelen van kosten op anderen en naar andere oorden, blijft
het agro-ecologisch voedselsysteem in een niche hangen, gedragen door zij die erin
geloven. Zo kunnen we het recht op voedsel binnen de ecologische grenzen van de planeet niet realiseren. Een én-én-verhaal, met enerzijds goedkoop voedsel ten koste van
andere mensen en oorden en anderzijds agro-ecologisch voedsel voor wie erin gelooft,
is geen duurzaam verhaal. Daarbij zullen de op andere mensen en oorden afgewentelde kosten onze toekomst uiteindelijk bepalen en die zal niet fraai zijn.
Hoe kunnen we uit deze patstelling geraken? Daar bestaat geen eenvoudige oplossing voor. The next big thing will be a lot of small things. Volgende paden kunnen we elk
op onze manier bewandelen.
1.

Vertellen en verbeelden: We weten hoe we het recht op voedsel binnen de ecologische grenzen van de planeet kunnen realiseren. Laat ons deze wetenschap
in verhalen gieten en deze vertellen en verbeelden, met woorden, beelden of
muziek. Of laat ze ons gewoon samen ervaren, door bijvoorbeeld in stadslandbouw samen de handen in de grond te steken. Er zijn weinig activiteiten die
zo verbindend zijn als voedselcommons. Laat ons mensen bijeen brengen rond
voedsel, echt voedsel. Verbonden mensen, zowel onderling als met natuur en
voedsel, zullen gemakkelijker het transitiepad vinden.

2.

Samen werken: Publiek-civiele-private samenwerking, van lokaal tot internationaal, in functie van een nieuw agro-ecologisch verhaal. Daarbij kunnen
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we samen zowel investeren, bijvoorbeeld in landbouwgrond, als samen desinvoedselsysteem. Wanneer minderheden een zekere kritische massa bereiken,
bijvoorbeeld 25 procent van de samenleving, zijn ze in staat een hele samenleving te laten kantelen 28.
3.

denzaken en andere zullen we het recht op voedsel binnen de ecologische grenzen
van de planeet nog veel meer moeten afdwingen. We zullen het
moeten opeisen, waarbij elkeen instaat voor de kosten die hij veroorzaakt.

We weten perfect hoe we het recht op voedsel kunnen realiseren binnen de ecologische en sociale grenzen van de planeet. We beschikken over een voorhoede moedige
boeren, de new peasants, die bewijzen dat het kan. Ze organiseren zich steeds beter en
vinden steeds meer verbinding binnen de samenleving. Toch blijft de pletwals van de
schaalvergroting de agro-ecologische transitie klein houden. De belangrijkste hindernis is misschien wel het dominant modern-westerse mens- en wereldbeeld, zeker van
degenen die zichzelf onze ‘leiders’ noemen. De gemiddelde westerse mens (en dat is
cratie’ gaat zo’n mens niet stemmen voor iemand of een partij die pleit voor beperking
de focus niet op de beperkingen te leggen, maar op de winst die we daarmee kunnen
boeken. We moeten blijven vertellen en verbeelden, samen werken en samen strijden
mogen we de hoop niet verliezen.

Bio
Myriam Dumortier is bio-ingenieur en doctor in de bio-ingenieurswetenschappen. Ze
is senior researcher op het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en doceert bos- en
natuurbeleid aan de Universiteit Gent.
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