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Naar samenwerking 

tussen landbouw 

en natuur: 

de problemen

Na het stikstofarrest in februari 2021
kwamen er verstrengde stikstofnormen
voor vergunningen en kregen boeren het
advies om te vergroten om te overleven. In
Natuurfocus (jaargang 20 nr.3) schrijft
Myriam Dumortier een artikel rond de ge-
volgen van schaalvergroting en specialisa-
tie zowel voor de natuur als voor de
landbouw..   Tegelijkertijd ook een pleidooi
voor een agro-ecologische landbouw die
beter op kan tegen de grote uitdaging
door klimaatverandering.   In het verleden
heb ik reeds verschillende voorstellingen
van Myriam gevolgd.

In dit artikel geef ik een samenvatting van de pro-
blemen die Myriam en andere auteurs  aankaar-
ten. In een volgend nummer ga ik in op de
oplossingen via Agro – ecologische landbouw. 

Wat moeten we hier zeker uit onthouden: 

- Tussen 1980 en 2019 verminderde het aantal
landbouwbedrijven in Vlaanderen met 69% maar
tegelijkertijd verdrievoudigde de oppervlakte per be-
drijf (= schaalvergroting) 
In dezelfde periode verminderde het aantal bedrij-
ven met varkens (87%) en kippen (92%) terwijl het
aantal varkens en kippen met resp. 22% en 72%
toenam (= specialisatie) wat natuurlijk verklaart
waarom de grootte van de stallen opvallend toe-
nam  nl het herbergen van al die dieren.  

- Schaalvergroting betekent biodiversiteitsver-
lies.  Zowel bij ons als in het buitenland bewijzen
onderzoeken dat de biodiversiteit achteruit gaat:

o Volgens een Gentse studie in de prov. Antwer-
pen zijn houtkanten (Houtkanten en bomen-
rijen) tijdens de laatste 40 jaar met 70%
verminderd. (Vandenberghe S. 2021) 

Figuur 1 het broedsucces van koolmezen in
een meer dan honderd jaar oud beukenbos in
Zwijnaarde met 193 nestkasten sedert   1964
(zie volgende pagina)
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o Volgens een Duits onderzoek is het aantal in-
secten in graslanden tussen 2008 en 2017
met 78% achteruit gegaan (Caspar A. Hal-
lmann  et all, 2017)

o De toxiciteit van pesticiden voor ongewervel-
den en planten is in de voorbije decennia toe-
genomen. Hoe minder insecten en onkruid-
zaden, hoe minder vogels.  

o Ook in bossen is volgens de Duitse studie een
sterke achteruitgang van vooral mobiele in-
secten vastgesteld ( 75%). Wij zien in ons con-
trolebos in Zwijnaarde, dat het broedsucces
van koolmezen de voorbije decennia opvallend
daalde. Zie  Fig.1 op vorige pagina.

- De negatieve impact van de landbouw reikt tot
ver buiten het landbouwgebied.  

In het hele stikstofverhaal, dat zich opsplits in am-
moniak (NH3)) (78%) en stikstofoxiden (NOx) is de
landbouw wel degelijk de slechtste leerling van de
klas. Vooral de veehouderij is verantwoordelijk voor
95% van de ammoniakuitstoot.. Die stikstof blijft
natuurlijk niet terplaatse maar vormt fijn stof met
andere chemische bestanddelen en verspreidt zich
zo over het ganse land.  Dit heeft voor gevolg dat
40% van de fijnstofconcentraties in onze steden
afkomstig is van de veehouderij.

- De boer is de dupe.

o De productiviteitstoename lijkt zijn limieten
te bereiken. 
Grotere akkers vragen grotere en zwaardere
tractoren en machines.  Dit veroorzaakt een
verdichting van de bodem en bemoeilijkt door-
worteling en water infiltratie maar bevordert
ook de bodemerosie. Veel landwegen worden
door deze zware machines, vooral in nattere
periodes,  kapot gereden (Fig. 2a en 2b)  Het
diepe ploegen en het veelvuldig gebruik van
kunstmest en pesticiden zijn nefast voor het
bodemleven.  Terwijl juist dit bodemleven be-
palend is voor de bodemvruchtbaarheid en de
weerstand tegen ziekten en plagen.  

Enerzijds vormt de landbouw door zijn veel te
grote veestapel en energie-intensiteit een be-
langrijke oorzaak van klimaatverandering.  An-
derzijds is de landbouw door de extreme
weersomstandigheden van de voorbije jaren,
te droog of te nat, er  ook meer en meer de
dupe van. 

o De wereldmarkt bepaalt de prijzen van de
landbouwproducten.  
Op het ogenblik krijgt een boer 18cent per kg
graan, 35 cent per liter melk en 89 cent per kg
slachtvarken.  Geloof het of niet maar dat zijn
nog steeds dezelfde prijzen van 30 jaar gele-
den terwijl zowel de werkingskosten, de bruto-
lonen van een werknemer en de prijs van
landbouwgrond fors toegenomen zijn.   40%
van onze landbouwers leeft onder de armoe-
degrens.  Om te overleven wordt de boer ge-
duwd naar schaalvergroting, specialisatie,
overbemesting, watergebruik, pesticidegebruik,
biotechnologie en genetische manipulatie.  De
winstmarges blijven echter maar dalen en
sommige boeren eindigen hun loopbaan met
lege handen en zelfs vereenzaamd achter.  

o Heel wat boeren kampen met gezondheids-
problemen.  
Alzheimer, geboorteafwijkingen en kanker wor-
den gelinkt aan regelmatig contact met pesti-
ciden.  In Frankrijk is Parkinson zelfs erkend als
beroepsziekte van landbouwers.  

Figuur 2a.  Veldwegen worden in het najaar
door de zware machines om aardappelen te
rooien en maïs te oogsten dikwijls kapot gere-
den. 

Figuur 2b.  Ook het rooien van bieten betekent
in een natte herfst dikwijls schade aan veld-
wegen. 
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- De Landbouw is de dupe. 

o Een verlies aan biodiversiteit betekent dat na-
tuurlijke vijanden van ziekten en plagen ook ver-
loren gaan. Zo vonden Amerikaanse
onderzoekers dat  op maisakkers met pestici-
den 10 keer meer plaaginsecten voorkomen
dan op maisakkers zonder pesticiden.  Dit re-
sulteert natuurlijk in een viskeuze  cirkel want
door meer plaaginsecten moeten weer meer
pesticiden gebruikt worden wat uiteindelijk re-
sulteert in resistente ziekten en plagen.  De pe-
sticiden zijn niet enkel giftig voor de
plaagsoorten maar ook voor de overige insec-
ten en waaien bovendien tot in onze tuinen en
bossen.

o Intensieve grondbewerking is dodelijk voor in-
secten waarvan de larven ondergronds leven
zoals de larven van een aantal kevers.  Bij het
diep ploegen gaan heel wat regenwormen en
bodembacteriën dood.  Zij zorgen juist voor een
gezonde bodem.

o In de veeteelt is het nog erger: wanneer in die
grote stallen een ziekte binnenraakt, vindt deze
een optimale voedingsbodem, door het groot
aantal gastheren, hun dichte nabijheid tot el-
kaar, hun minimale genetische diversiteit en
hun suboptimale gezondheid.  In dat geval kun-
nen de gevolgen catastrofaal zijn niet alleen
voor de boer en zijn dieren maar ook voor de
volksgezondheid.  Denk bvb aan ‘Vogelgriep’;
hiervoor is zelfs aangetoond dat alle pathogene
varianten in grote stallen ontstonden.

o De Westerse beursgerichte landbouw is er
voor verantwoordelijk dat bvb  Europese diep-
vrieskippen de landbouw in Mozambique kapot
maakt.  Wat we zelf kunnen kweken moeten
we niet invoeren zoals appels van Nieuw Zee-
land.  Bovendien moeten we ook niet uitvoeren
wat andere landen zelf kunnen kweken.  Bot-
tom up kunnen wij als consument daar heel
wat aan doen.  

o Hieruit kunnen we besluiten dat zowel het ver-
lies aan biodiversiteit als genetische diversiteit
resulteert in een achteruitgang van de weer-
baarheid van de landbouw tegen klimaatvaria-
ties.  Zo werd reeds aangetoond dat Tarwe
over de laatste  10  tot 15 jaar gevoeliger ge-
worden is voor klimaatvariaties; vooral neer-

slag vormt een probleem. Ook de afwezigheid
van bomen, hagen, houtkanten betekent min-
der bescherming tegen hitte, droogte en ero-
sie.  

Naast de klimaatcrisis die hand in hand gaat met
de biodiversteitscrisis, is er ook een steeds nij-
pender crisis aan de gang in de landbouwsector.
Schaalvergroting  en specialisatie ondermijnen
de robuustheid en veerkracht van de landbouw.

Jenny De Laet, ABLLO vzw
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