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Door BBUIZER

“Alle landbouw in Nederland is uiterlijk in 2050 ecologisch
verantwoorde landbouw zoals biologisch”
Boeren hebben een doortastend, consistent en duidelijk beleid nodig, met een duidelijke stip aan
de horizon. Dat stelt Bertus Buizer. Zijn voorstel aan minister Henk Staghouwer van het ministerie
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van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is: ‘Alle landbouw in Nederland is uiterlijk in 2050
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ecologisch verantwoorde landbouw zoals biologisch.’
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Opbrengstverschil
“De achterstand van wetenschappelijk onderzoek van biologische landbouw ten opzichte van gangbaar wreekt zich, zo
maak ik op uit het verhaal van onderzoeker Marleen Riemens van Wageningen University & Research in Akkerwijzer.” Hij
doelt op de bijdrage van Riemens aan het rondetafelgesprek bij de landbouwcommissie van de Tweede Kamer.
“De minder fysieke opbrengst bij bio valt echter wel mee. Die is eigenlijk alleen in de omschakelingsperiode relevant
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(met de nog lage opbrengstprijs van gangbaar). Maar het zou wel schelen als de bodemkwaliteit bij de omschakeling
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naar bio al goed zou zijn.”

Internationaal Jaar van de Bodem (1)

Uit een wetenschappelijke studie van Berkeley University blijkt dat (vrij vertaald) “gewasdiversi!catie en
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vruchtwisselingen het opbrengstverschil tussen biologisch en gangbaar beperken (respectievelijk tot 9±4% en 8±5%)
wanneer de methoden alleen in biologische systemen worden toegepast. Deze veelbelovende resultaten, gebaseerd op
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een robuuste analyse van een grotere meta-dataset, suggereren dat een gepaste investering in agro-ecologisch
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onderzoek om biologische managementsystemen te verbeteren het opbrengstverschil voor sommige gewassen of regio’s
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enorm zou kunnen beperken of die zelfs kunnen elimineren.”
Duidelijk beleid nodig
Maar boeren hebben tijd en steun (ook !nanciële steun) nodig bij de omschakeling. Een doortastend, consistent en
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duidelijk beleid ook, met een duidelijke stip aan de horizon. Mijn voorstel daarvoor aan minister Henk Staghouwer van
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het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is: “Alle landbouw in Nederland is uiterlijk in 2050 ecologisch
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verantwoorde landbouw zoals biologisch.”
Geoliede sector
Boeren die omschakelen hoeven tegenwoordig niet meer zozeer een sprong in het diepe te maken, al staan sommige
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huidige toeleveranciers misschien niet te trappelen. De biologische landbouw is nu een goed geoliede sector. In
Nederland hebben we ketenorganisatie Bionext en in EU-verband IFOAM Organics Europe en wereldwijd IFOAM –
Organics International. Deze en andere organisaties werken samen. IFOAM bestaat nu precies 50 jaar en weet goed de
weg in Brussel. De Bioverordening zorgt voor een gelijk speelveld in de EU-landen.
In Nederland is er goed wetenschappelijk en praktijkonderzoek (Louis Bolk Instituut en Wageningen University &
Research), al is er nog steeds een grote achterstand ten opzichte van de gangbare landbouw. En tegenwoordig is er
Organicseeds.NL, het Nederlandse bedrijvennetwerk voor biologisch uitgangsmateriaal.
Klik hier om de discussie hierover op LinkedIn te bekijken.
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RT @FAO: Soil biodiversity is declining... But

Dit artikel is ook gepubliceerd in Biojournaal van 20 jan 2022

the good news is that the loss is reversible!

Header foto: Bertus Buizer met directeur-generaal agro van LNV, Marjolijn Sonneveld, op 3 september 2019 op bezoek aan het biologische
veredelingsbedrijf De Bolster in het kader van Organicseeds.nl – Foto credits: Buizer Advies B.V.
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about 54 minutes ago
RT @Alokloon: Groeiend aantal zeer schadelijke #bestrijdingsmiddelen in fruit en groen-

Lees ook:
Hoe ecologische boeren de hele groeiende wereldbevolking kunnen voeden
Nederlandse boeren m/v zijn toe aan omslag naar perspectiefvolle ecologisch verantwoorde landbouw

te uit Nederland en niemand weet wat de
gezondheids…
about 7 hours ago
@sfoodsupply volgen

Facebook

Twitter

E-mail

1.321 volgers

LinkedIn

RECENTE BERICHTEN
VORIGE

" Designing sustainable landscapes within regional food systems

Pleidooi voor duidelijke stip aan de horizon
Meer ruimte nodig voor samenwerking tussen boeren én tussen landbouw en natuur
Visioen van plantenvitaliteitskunde
Voedselproductie moet eerder robuust dan
e#ciënt zijn
Zes stappen voor wereldwijde duurzame
voedselzekerheid in 2050

NOG GEEN MEDIAPARTNER?

ONZE GEGEVENS

Doneer € 250,- als bedrijf of organisatie en

Email: info@sustainablefoodsupply.org

word een jaar lang mediapartner. U wordt

KvK nr: 58938133

vermeld op onze website inclusief logo.
Bankrekening voor uw donatie:
St. Steun Kansarmen in Kameroen
Bank: Rabobank
IBAN: NL92 RABO 0340 8130 40

https://www.sustainablefoodsupply.org/nederlandse-landbouw-vraagt-om-structurele-vernieuwing/#.YfWb3S9Y5R4

Pagina 2 van 2

