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Naar samenwerking  
tussen landbouw en natuur

Agro-ecologische boeren tonen de weg

Myriam Dumortier

Het stikstofarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25 februari 2021 (Schoukens 2021) duwde de 

relatie tussen landbouw en natuur weer diep onder het vriespunt. Er volgden verstrengde stikstofnormen voor 

vergunningen, terwijl boeren het advies krijgen te vergroten om te kunnen overleven. Het water staat zowel de 

natuur als de boer aan de lippen. Hoe raken we uit deze impasse? In dit artikel beschrijft de auteur de negatieve 

gevolgen van doorgedreven schaalvergroting en specialisatie, voor zowel natuur als landbouw. Het vormt de 

basis voor een pleidooi om ecologisch herstel niet enkel voor te behouden voor natuurgebieden, maar ook toe 

te passen op landbouwsystemen. Een agro-ecologische landbouw is beter gewapend tegen belangrijke 

uitdagingen zoals klimaatverandering. Ze schept volgens de auteur meer ruimte voor natuur en laat landbouw 

en natuur elkaar versterken. 

Herkauwers kunnen zowel voedselproductie als natuurdoelen realiseren. (Het Bolhuis, Molenstede) (© Kurt Sannen)

Schaalvergroting en specialisatie in de landbouw

Door de eeuwen heen kweekten steeds minder boeren voed-
sel voor steeds meer mensen. Het gaf ons de ruimte om rijke 
culturen op te bouwen. Deze trend is nog steeds aan de gang. In 

Vlaanderen verminderde tussen 1980 en 2019 het aantal land-
bouwbedrijven met 69%. Slechts 31% hield stand: 23.000 boeren 
hebben we nog (Statbel 2019). In dezelfde periode verdrievou-
digde de oppervlakte per bedrijf. Tussen 1980 en 2016 vermin-
derde het aantal bedrijven met varkens en pluimvee met resp. 
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87% en 92%, terwijl het totaal aantal varkens en kippen met 
resp. 22% en 71% toenam (Statbel 2021). De grootte van de stal-
len nam dus nog veel meer toe. 

In 2019 telde het Vlaamse Gewest 1,3 miljoen runderen, 5,7 
miljoen varkens en 41 miljoen kippen (Statistiek Vlaanderen 
2019a). De som van het aantal runderen en varkens is groter dan 
het aantal inwoners en het aantal kippen is meer dan zes keer 
zo groot als het aantal inwoners. Om al die dieren te kunnen 
voeden, voeren we jaarlijkse vele duizenden tonnen soja in 
(Danckaert 2016), onder meer uit Brazilië, waar gretig ontbost 
wordt om onze vraag te kunnen bijbenen. Dit is landbouw in 
dienst van de wereldmarkt. In 2019 leverde de uitvoer van vlees 
en zuivel ons 2,4 miljard euro handelsoverschot op (Statistiek 
Vlaanderen 2019b), een drijfveer om verder te vergroten. Waar is 
echter de limiet?

… ten koste van de biodiversiteit

Schaalvergroting betekent biodiversiteitsverlies. In een 
Antwerpse steekproef bleek op veertig jaar tijd een derde van de 
houtkanten verdwenen (Van den Berge 2021), alle bescherming 
van de laatste twintig jaar ten spijt. Schaalvergroting in de land-
bouw speelt daarin een belangrijke rol. Het aantal insecten in 
Duitse graslanden verminderde tussen 2008 en 2017 met 78% 
(Seibold et al. 2019). Ook de bodembiodiversiteit verschraalt 
(Tsiafouli et al. 2014). De achteruitgang van bestuivers baart 
grote zorgen (IPBES 2016). Daar eisen pesticiden een zware tol. 
Hun toxiciteit voor ongewervelden en planten is de voorbije 
decennia toegenomen (Schulz et al. 2021). Cocktails van meer-
dere agrochemische producten verergeren het probleem (Siviter 
et al. 2021). Hoe minder insecten en onkruidzaden, hoe minder 
vogels. De Europese broedvogelindex voor het landbouwgebied 
liet tussen 1990 en 2015 een achteruitgang van 32% optekenen 
(EEA 2019). In Vlaanderen gingen tussen 2007 en 2020 de Patrijs 
en de Kievit met respectievelijk 47% en 68% achteruit (INBO 
2021). Exit biodiversiteit in het landbouwgebied.

De negatieve impact van de landbouw reikt tot ver buiten het 
landbouwgebied. In 2017 was de Vlaamse landbouw verant-
woordelijk voor 95% van de ammoniakuitstoot (Vandevenne 

2020). In alle bossen en heiden in Vlaanderen is de stikstofde-
positie zo hoog, dat biodiversiteitsherstel onmogelijk is. Het 
intensieve verschralingsbeheer dat deze overdaad tracht te 
compenseren, blijkt er bijzonder schadelijk voor de faunadiver-
siteit (Maes et al. 2021). Landbouw veroorzaakte in 2018 60% 
van de stikstofverliezen en 36% van de fosforverliezen naar 
waterlopen (VMM 2020a). Nog steeds wordt in geen enkele 
van de 473 onderzochte Vlaamse rivieren de door de Europese 
Kaderrichtlijn Water vereiste goede ecologische toestand bereikt 
(Michels 2020). Het aandeel meetplaatsen met normoverschrij-
ding voor gewasbeschermingsmiddelen is er sinds 2012 opnieuw 
toegenomen (VMM 2020b). Exit biodiversiteit ook buiten het 
landbouwgebied, zelfs in natuurgebied, zelfs aan de andere kant 
van de wereld. Nergens gaat de biodiversiteit meer achteruit dan 
in Latijns-Amerika (WWF 2020), en ons voedselsysteem draagt 
daartoe bij.

… ten koste van de boer

In West-Europa lijkt de ongeziene productiviteitstoename van 
de tweede helft van de 20ste eeuw zijn limieten te bereiken 
(Ritchie & Roser 2021), alle schaalvergroting en technologi-
sche vernieuwing ten spijt. Om grotere akkers te bewerken 
kopen boeren grotere en zwaardere tractoren (Vilt 2021a). Deze 
verdichten de bodem, hetgeen doorworteling en waterinfiltra-
tie bemoeilijkt en bodemerosie faciliteert (Van den Akker 2019). 
Het diepe ploegen en de veelvuldige toediening van kunstmest 
en pesticiden zijn nefast voor het bodemleven, dat een cruciale 
rol speelt in de bodemvruchtbaarheid en in de weerstand tegen 
ziekten en plagen. Bodems zijn essentieel natuurlijk kapitaal 
voor een boer en net die krijgen het hard te verduren. Met zijn 
veel te grote veestapel en energie-intensiteit is de landbouw een 
belangrijke oorzaak van klimaatverandering (Crippa et al. 2021), 
terwijl het er zelf steeds meer de dupe van is (Ortiz-Bobea et al. 
2021). In Europa is de schade aan de landbouwproductie door 
weersextremen de voorbije vijftig jaar verdrievoudigd (Bras et al. 
2021). Tijdens de zomers van 2017, 2018, 2019 en 2020 kreunde de 
Vlaamse landbouw onder de droogte, terwijl de zomer van 2021 
desastreuse overstromingen bracht. Zo dreigt onze landbouw-
productiviteit zelfs af te nemen.

Ondertussen dicteert de wereldmarkt de prijzen van landbouw-
producten. Een gangbare boer ontvangt vandaag 18 cent per 
kilo graan, 35 cent per liter melk en 89 cent per kilo slachtvarken. 
Het zijn dezelfde bedragen als dertig jaar geleden, terwijl het 
gemiddelde brutoloon van werknemers verdubbelde en de prijs 
van landbouwgrond meer dan verdriedubbelde. Om te overleven 
bij dalende winstmarges krijgt de boer het advies te vergroten en 
te specialiseren. Dat is ook waar het Europese landbouwbeleid 
al een halve eeuw op aanstuurt. Vergroten en specialiseren geeft 
de boer ademruimte, omdat de productiecapaciteit toeneemt. 
Omdat de winstmarges echter verder afnemen, keert na verloop 
van tijd de ademnood terug. Het advies blijft evenwel nog steeds 
vergroten en specialiseren. Leningen gaan vlot over de toonbank, 
met de gronden en desnoods met de hele boerderij als borg. 
Sommige boeren eindigen hun loopbaan met lege handen. De 
kredietverlener heeft alles overgenomen en stelt zelf de boer 
tewerk. De omgeving merkt er niets van. Die keert zich tegen 
de industriële landbouw en laat de boer vereenzaamd achter. 

Zware machines vernietigen de bodem. (© Myriam Dumortier) 
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In Frankrijk plegen elk jaar 600 boeren zelfmoord (Hens 2018). 
Vlaanderen beschikt over een gespecialiseerde hulporganisatie, 
vzw Boeren op een Kruispunt, die het ergste tracht te voorko-
men. Toch blijft hulp zoeken en vinden moeilijk voor een Vlaamse 
boer (Messely et al. 2020).

Als klap op de vuurpijl worstelen ook heel wat boeren met 
gezondheidsproblemen. Alzheimer, geboorteafwijkingen en 
kanker worden gelinkt aan regelmatig contact met pesticiden 
(IPES-Food 2016). In Frankrijk is Parkinson erkend als beroeps-
ziekte van landbouwers. In Nederland blijft een reportage over 
Parkinson bij landbouwers nazinderen (Zembla 2019).

… ten koste van de landbouw

Wanneer biodiversiteit verdwijnt, gaan natuurlijke vijanden 
van ziekten en plagen mee verloren. Amerikaanse onder-
zoekers vonden tien keer meer plaaginsecten in maisakkers 
met insecticiden dan in maisakkers zonder insecticiden (La 
Canne  &  Lundgren 2018). Naarmate de genetische variatie 
binnen de landbouw verarmt (zowel tussen als binnen de 
gewassen), verhoogt de vatbaarheid voor ziekten en plagen. Hoe 
minder biodiversiteit en genetische diversiteit, hoe meer ziekten 
en plagen (Lundgren & Fausti 2015, Tamburini et al. 2020), hoe 
meer pesticiden er nodig zijn en dus hoe minder natuurlijke 
vijanden er overblijven. Daardoor komen 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, nog krachtiger pesticiden zich 
opdringt. Genetisch gemodificeerde organismen met insecti-
cidale eigenschappen hebben hetzelfde gevolg (Tabashnik & 
Carrière 2017). Het resultaat is een wedloop tussen pesticiden en 
resistente ziekten en plagen.

In de veeteelt escaleerde de situatie nog meer. Als in grote stallen 
een ziekte binnenraakt, dan vormen de grote aantallen dieren, 
hun nabijheid tot elkaar, hun minimale genetische diversiteit en 
hun suboptimale gezondheid de perfecte voedingsbodem voor 
een razendsnelle verspreiding. Ook daar is een wedloop aan de 
gang tussen antimicrobiële stoffen en antimicrobiële resistentie 
(Van Boeckel et a. 2015), met directe implicaties voor de volksge-
zondheid. In grote stallen gelden bijzonder strenge veiligheids-
voorschriften. Als daar toch een uitbraak plaatsvindt, kunnen de 
gevolgen catastrofaal zijn, niet alleen voor de boer en zijn dieren, 
maar ook weer voor de volksgezondheid. Voor vogelgriep werd 
bijvoorbeeld aangetoond dat bijna alle zeer pathogene varian-
ten in grote stallen ontstonden (Dhingra et al. 2018). 

Naarmate biodiversiteit en genetische variatie afnemen, verliest 
de landbouw ook weerbaarheid tegen klimaatverandering. 
Kahiluoto et al. (2019) toonden aan hoe tarwe de voorbije tien 
à vijftien jaar in de meeste delen van Europa gevoeliger werd 
voor klimaatvariaties. Vooral de kwetsbaarheid voor neerslag 
baart zorgen. Daarnaast betekenen minder bomen, hagen 

Hooiland, waar veeteelt en natuurbeheer samenkomen. (Het Bolhuis, Molenstede) (© Kurt Sannen)
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en houtkanten en minder humus en bodemleven niet alleen 
minder koolstofopslag, maar ook minder bescherming tegen 
hitte, droogte en erosie. Alles bijeengenomen kunnen we stellen 
dat schaalvergroting en specialisatie de robuustheid en veer-
kracht van de landbouw ondermijnen. Dat is het omgekeerde 
van adaptatie aan klimaatverandering.

Agro-ecosystemen herstellen

De Verenigde Naties riepen 2021-2030 uit tot de decade van 
ecosysteemherstel. Landbouwecosystemen horen daar ook 
bij. Landbouwecosystemen herstellen is de meest duurzame 
manier om ons tegen de toenemende risico’s op ziekten, plagen 
en klimaatextremen te beschermen en om bestuiving van 

gewassen te garanderen. Dit is precies waar agro-ecologische 
landbouw op aanstuurt (Sannen & Borgo 2017). Er bestaan ook 
synoniemen voor, bijvoorbeeld regeneratieve landbouw. Het 
zijn holistische benaderingen van biolandbouw, die streven naar 
samenwerking met de natuur. 

Tamburini et al. (2020) toonden aan hoe diversificatie in de land-
bouw gunstig is voor biodiversiteit, bestuiving, gewasbescher-
ming, nutriëntencycli, bodemvruchtbaarheid en waterregulatie. 
Zo krijgen ziekten en plagen in aanwezigheid van voldoende 
predatoren ziekten en plagen weinig kans. En zo zou jaarlijks de 
wereldwijde spinnenpopulatie 400 à 800 miljoen ton prooien 
verorberen (Nyffeler & Birkhofer 2017). Herstel van genetische 
variatie binnen de landbouw betekent dat niet alle planten 
of dieren even hard door ziekten, plagen of klimaatextremen 
worden getroffen. Dat creëert veerkracht. Via lokale veredeling 
worden bovendien continu nieuwe variëteiten ontwikkeld, die 
zich aanpassen aan de veranderende lokale omstandigheden, 
inclusief nieuw opduikende ziekten of plagen en klimaatveran-
dering. Dit is hoe we adaptatie realiseren. Genetische variatie 
binnen de gewassen blijkt ook de rest van de biodiversiteit te 
bevorderen (Chateil et al. 2013). 

Ecosysteemherstel vergt ook bodemherstel. Dit betekent lich-
tere tractoren, minimale bodembewerking en een variatie 
aan gewassen in een goed doordachte rotatie en menging. Die 
rotatie bevat ook rustgewassen, zoals grasklaver, die humus 
helpen opbouwen. Humus helpt water en voedingsstoffen 
vasthouden. De bodemvruchtbaarheid wordt op peil gehouden 

Oude graanrassen beschikken over meer veerkracht. (Van Eeckhout, Hofstade) (© Lutgart Lyen)

Duurzame veeteelt in natuurgebied. (Het Bolhuis, Molenstede) (© Kurt Sannen)
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door oordeelkundige toediening van boerderijcompost, stal-
mest of andere organische reststromen. Ook groenbemesters 
dragen bij. Zij bedekken de bodem en voorkomen ook onkruid. 
Gewasrotatie, rustgewassen en organische bemesting stimu-
leren de microbiële activiteit in de bodem (Lori et al. 2017). Die 
ondersteunt dan weer de gewasproductie (Harman & Uphoff 
2019). Door zorg voor de bodem herstellen doorworteling en 
waterinfiltratie. Onderzoek toont aan dat agro-ecologische 
landbouw minder stikstof verliest per oppervlakte-eenheid, 
maar niet noodzakelijk per product-eenheid (Tuomisto et al. 
2012, Meemken & Qaim 2018). We mogen ervan uitgaan dat een 
bodem vol humus en leven de beste troeven heeft om ook per 
product-eenheid de minste stikstof te verliezen. De kennis om dit 
te realiseren is evenwel nog in ontwikkeling en bovendien vergt 
het herstel van bodems tijd. Een bodem vol leven, met voldoende 
houtkanten, bomen, hagen en kruidenrijke plekken, vormt de 
basis voor een rijke biodiversiteit, die de landbouw ondersteunt. 

Agro-ecologische landbouw is een gemengde landbouw, met 
een veestapel in evenwicht met de lokale behoefte aan mest 
en met het lokale aanbod aan veevoeder, in de eerste plaats 
kruidenrijk gras. Zowel op landbouwgraslanden als in natuur-
gebieden realiseren herkauwers via begrazing zowel voed-
selproductie als natuurdoelen. Herkauwers hebben de unieke 
capaciteit om voor de mens onverteerbare planten om te zetten 
in voedzame dierlijke eiwitten. Ze nemen de ecologische niche in 
van de grote grazers die 40.000 jaar geleden uit onze contreien 
verdwenen. Vee met gras voeden is gezonder, zowel voor dier, 
mens als planeet. En kruidenrijk gras is nog beter. In het Verenigd 

Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt op basis van gras gepro-
duceerd vlees en zuivel gecertificeerd (resp. Pasture for Life en 
American Grassfed). De internationale handel in veevoeder, 
voornamelijk soja, is een bijzonder pervers systeem dat zo snel 
mogelijk moet afgebouwd worden. Daarmee beperken we ook 
de negatieve impact van onze landbouw op de biodiversiteit 
elders in de wereld. Een grondgebonden veestapel zal veel klei-
ner zijn. Alleen zo kunnen kringlopen opnieuw sluiten. Dit heeft 
uiteraard implicaties voor ons dieet, we moeten onze consump-
tie van dierlijk eiwit drastisch reduceren, wat meteen ook onze 
eigen gezondheid ten goede komt (Vlaams Instituut voor Gezond 
Leven 2021, Willet et al. 2019).

Het is belangrijk te beseffen dat agro-ecologische landbouw 
geen terugkeer is naar de landbouw van vroeger. Het gaat om 
een nieuwe kennisintensieve landbouw, gestoeld op ecologisch 
inzicht en slimme techniek. Kleine lichte tractoren vergemakke-
lijken het werk van de boer en sparen de bodem. Omdat ze niet 
toelaten industriële oppervlaktes te bewerken, zijn er weer meer 
boeren nodig, die met kennis van zaken samenwerken met de 
natuur. De noodzaak om meer mensen op het land te krijgen is 
een belangrijk inzicht. De populariteit van het leertraject biolo-
gische en biodynamische landbouw bij het gespecialiseerde 
vormingscentrum Landwijzer bewijst dat er interesse genoeg is.

De wereld voeden

Omschakeling naar agro-ecologische landbouw kan ten koste 
gaan van de productiviteit (Reganold & Wachter 2016, Muller 

Knotwilgen verrijken de biodiversiteit. (Het Bolhuis, Molenstede) (© Kurt Sannen)
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et al. 2017). Op gedegradeerde bodems werkt agro-ecologische 
landbouw nog niet optimaal. Er ontstaat een productiviteits-
kloof tussen agro-ecologische en gangbare landbouw. Een 
landbouwecosysteem herstellen vergt tijd. Hoeveel tijd nodig 
is, hangt af van de graad van degradatie van het ecosysteem. In 
een Nederlands experiment verdween de productiviteitskloof 
na 10 à 13 jaar (Schrama et al. 2018). Schattingen van de huidige 
productiviteitskloof in het Globale Noorden variëren tussen 8% 
(IPES-Food 2016) en 35% (Poux & Aubert 2018). In het Globale 
Zuiden ligt de verhouding omgekeerd: daar zou een agro-eco-
logische aanpak de productiviteit van de overlevingslandbouw, 
die nog ver van zijn productiviteitsplafond zit, met 80% kunnen 
verhogen (IPES-Food 2016, Badgley et al. 2007). Dat dit zonder 
dure externe inputs kan, maakt het haalbaar. De productiekloof 
moet bekeken worden in de context van klimaatverandering. 
De gangbare landbouw dreigt het steeds moeilijker te krijgen 
door gebrek aan robuustheid en veerkracht. Bij droogte doet de 
agro-ecologische landbouw het nu al beter dan de gangbare 
landbouw (Rodale 2011). We mogen ervan uitgaan dat op langere 
termijn agro-ecologische landbouw overal beter zal scoren.

De huidige productiviteitskloof tussen gangbare en agro-eco-
logische landbouw is niet alleen de resultante van een gede-
gradeerd landbouwecosysteem, maar ook van een halve eeuw 
wetenschap, voorlichting en onderwijs in dienst van schaalver-
groting en specialisatie (Tittonell 2013). Daarbij ging heel wat 
nuttige kennis en genetisch materiaal verloren (Visser 2012). 
De meeste agro-ecologische kennis werd gewoon door boeren 
gegenereerd (Tittonell 2013). Hadden wetenschap, voorlichting 

en onderwijs in de agro-ecologische richting gewerkt, dan zou 
de productiviteitskloof er wellicht helemaal anders uitzien. 
Wetenschap, voorlichting en onderwijs moeten dringend in de 
agro-ecologische richting worden bijgestuurd.

Maar de productiviteit is maar een deel van het verhaal. 
Vandaag wordt ruim genoeg voedsel geproduceerd om de hele 
wereldbevolking te voeden en toch zijn 690 miljoen mensen 
ondervoed (9% van de wereldbevolking) (FAO 2021). Zij beho-
ren tot de twee miljard mensen die geen regelmatige toegang 
hebben tot voldoende en voedzaam voedsel (26% van de wereld-
bevolking). Sinds 2015 neemt de honger in de wereld weer toe 
(FAO 2020). Productiviteitsverhoging leidt dus niet automatisch 
tot minder honger. Terwijl 9% van de mensen honger lijdt, gaat 
jaarlijks 1,3 miljard ton voedsel verloren, of een derde van de 
wereldwijde voedselproductie (FAO 2011). Er is iets mis met ons 
voedselsysteem.

Een belangrijke doelstelling van de landbouw is het voorzien 
van voldoende, vers en gezond voedsel voor iedereen. De Franse 
denktank IDDRI berekende in welke mate het huidige Europese 
landbouwareaal, zonder pesticiden, kunstmest of veevoederim-
port, de Europese bevolking in 2050 kan voeden (Poux & Aubert 
2018). Ook als de voedselproductie met 35% zou verminderen, 
zou er toch voldoende voedsel zijn voor de voltallige Europese 
bevolking. Er zou zelfs export mogelijk blijven (granen, zuivel, 
wijn), terwijl de broeikasgasemissie met 40% zou verminderen. 
Billen et al. (2021) komen tot dezelfde conclusie: met agro-ecolo-
gische landbouw en zonder veevoederimport kunnen we in 2050 

Een variatie aan gewassen betekent veerkracht. (De Goedinge, Afsnee) (© Myriam Dumortier)
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Europa voeden en zouden bovendien de stikstofverliezen halve-
ren. Een andere studie toonde hoe zelfs de UK zichzelf in 2050 
agro-ecologisch kan voeden zonder pesticiden of kunstmest en 
zonder kosten af te wentelen op andere landen (Food, Farming 
& Countryside Commission 2021). In de UK zou de productie 
met 17% (westen) tot 25% (oosten en noorden) verminderen, 
terwijl ook daar nog export mogelijk zou blijven (rundsvlees). De 
broeikasgasemissies zouden er met 38% verminderen, terwijl de 
oppervlakte kleine landschapselementen in het landbouwge-
bied er bijna zou verdubbelen. Interessante kanttekening daarbij 
is dat agro-ecologische landbouwers doorgaans een beter inko-
men hebben dan gangbare landbouwers (Van der Ploeg et al. 
2019, Grémillet & Fosse 2020).

Volgens bovenstaande berekeningen kan Europa zelfvoorzie-
nend zijn, zelfs bij aanzienlijk geringere productiviteit, op voor-
waarde van een shift in onze voeding naar veel minder dierlijk 
en veel meer plantaardig eiwit. Dit geldt ook op het mondiale 
niveau, met de bijkomende voorwaarde dat voedselverliezen en 
–verspilling moeten verminderen (Muller et al. 2017). De produc-
tie van plantaardig eiwit is gemiddeld zes keer efficiënter dan de 
productie van dierlijk eiwit. Dit wil evenwel niet zeggen dat dier-
lijk eiwit uit onze voeding moet verdwijnen. Herkauwers spelen
een belangrijke rol in de landbouw (zie hoger) én in het beheer
van natuurgebieden. Terwijl herkauwers grazen, kunnen varkens 
en kippen gevoed worden met biomassa die niet geschikt is voor 
menselijke consumptie (Muller et al. 2017). Door veevoederim-
port te schrappen en de veestapel te verkleinen, zouden onze
mestoverschotten wegsmelten en zou onze druk op de biodiver-
siteit, hier en elders in de wereld, aanzienlijk verminderen. Het
landbouwsysteem kan alleen veranderen als het voedselsys-
teem mee verandert (Suefert & Ramankutty 2017). We hebben
een agro-ecologisch voedselsysteem nodig.

Door grotendeels zelfvoorzienend te worden, zou de druk van 
onze voedselconsumptie op andere delen van de wereld groten-
deels verdwijnen. Heel wat gronden, dikwijls de beste gronden, 
in het Globale Zuiden zijn nu in handen van buitenlandse inves-
teerders, doorgaans uit het Globale Noorden (Anseeuw et al. 
2012). Hoe meer het Globale Noorden zelfvoorzienend wordt, 

hoe meer de beste gronden in het Globale Zuiden de lokale 
bevolking weer kunnen dienen. Anderzijds gebeurt er vanuit 
het Globale Noorden ook dumping van goedkope voedselover-
schotten in het Globale Zuiden, hetgeen er de markten verstoort. 
Hoe minder overschotten het Globale Noorden produceert, hoe 
minder marktverstoring in het Globale Zuiden. Een agro-eco-
logische transitie zou er de productiviteit van de overlevings-
landbouw bovendien aanzienlijk kunnen verhogen (IPES-Food 
2016, Badgley et al. 2007). Het zou er de voedselbeschikbaarheid 
verbeteren en de mensen een beter leven geven, wat zelfs de 
bevolkingsgroei zou afremmen.

Bovenstaande is geen pleidooi voor volledige zelfvoorziening. 
Het is wel een bewijs dat in grote delen van de wereld de bulk van 
het voedsel lokaal kan geproduceerd worden, zodat ecologische 
of sociale kosten veel minder afgewenteld worden op andere 
delen van de wereld of op toekomstige generaties (Badgley et al. 
2007). In een dergelijke wereld zou internationale voedselhandel 
blijven bestaan, maar dan gefocust op waar hij meerwaarde 
biedt, namelijk om landen te helpen waar de lokale productie 
niet langer toereikend is (bv. Noord-Afrika, Midden-Oosten) en 
om het lokale voedsel te verrijken met fair trade producten van 
elders. 

Meer ruimte voor natuur

Een agro-ecologisch landbouwecosysteem is rijker aan biodi-
versiteit dan een gangbaar landbouwecosysteem, maar biedt 
zelden een oplossing voor bedreigde soorten. Om hun toestand 
te herstellen, is meer natuurgebied nodig. Die context leidt 
tot het voorstel om meer ruimte voor natuur te creëren door 
de landbouwproductiviteit verder op te drijven, waardoor de 
landbouw het met minder ruimte zou kunnen doen (Honnay & 
Ceulemans 2016). Het is weinig waarschijnlijk dat dit mogelijk is, 
althans in het Globale Noorden. Ten eerste is het productiviteits-
plafond er nagenoeg bereikt (Ritchie & Roser 2021). Om nog een 
ultieme productiviteitswinst te realiseren, zou nog meer stikstof 
nodig zijn (Schils et al. 2018), hetgeen de druk van landbouw op 
natuurgebied, die nu al veel te groot is, verder zou opdrijven. Ten 
tweede is het ook weinig waarschijnlijk dat een verhoging van de 

Lokale gewasveredeling zorgt voor adaptatie aan klimaatverandering.  

(De Akelei, Schriek) (© Myriam Dumortier)

Lichte machines vergemakkelijken het werk van de boer en sparen de bodem. 

(Jarno Claeys, Pittem) (© Myriam Dumortier)
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productiviteit tot het afstoten van landbouwgrond zou leiden. 
Integendeel, hoe hoger de productiviteit, hoe groter de stimulans 
om nog meer te produceren. Dit wordt ook wel het ‘rebound-ef-
fect’ genoemd (Paul et al. 2019). Honnay & Ceulemans (2016) 
pleiten tegen agro-ecologische landbouw, omdat die meer 
ruimte zou vergen. Daarbij gaan ze ervan uit dat alleen het land-
bouwsysteem en niet het voedselsysteem verandert. Eerder in 
dit artikel is beargumenteerd dat een agro-ecologisch voedsel-
systeem geen extra ruimte nodig heeft, ook niet in de toekomst. 
Agro-ecologische landbouw ondersteunt net natuurgebieden. 
Enerzijds omdat het veel meer kansen biedt voor migratie van 
(bedreigde) soorten tussen natuurgebieden, van groot belang in 
tijden van klimaatverandering. En anderzijds doordat het veel 
minder negatieve impact uitoefent op natuurgebieden.

We kunnen de realisatie van meer ruimte voor natuur facili-
teren door mee voor het behoud van ruimte voor landbouw te 
pleiten. In Vlaanderen nam tussen 2013 en 2016 het stedelijk en 
bebouwd gebied toe met 6,5 ha per dag (Van Reeth 2020). Hoe 
minder oppervlakte er overblijft voor landbouw, hoe moeilijker 
het wordt landbouwgrond op te geven voor natuur. We hebben 
er alle belang bij om samen te strijden voor het behoud van open 
ruimte voor landbouw én voor natuur. Meer ruimte voor natuur 
hoeft bovendien niet altijd ten koste van landbouwgrond te 
gaan. In deze tijden van klimaatverandering is ontharding meer 
dan ooit aan de orde. Niet in het minst in valleigebieden moeten 
we ruimte teruggeven aan de natuur, wat de huidige bestem-
ming ook is.

Vandaag is 15% van de oppervlakte landbouwbestemming niet 
langer in landbouwgebruik (Vlaamse Regering 2018). We vinden 
er paarden, ezels, alpaca’s en andere hobbydieren en ook tuinen 
en niet-agrarische ondernemingen. Bij 784.000 ha in landbouw-
bestemming (Departement Omgeving, 2021) betekent dat bijna 
120.000 ha buiten landbouwgebruik. Het is hoog tijd om land-
bouwbestemmingen voor te behouden voor landbouwproduc-
tie. Als deze oppervlakte weer naar landbouw zou gaan, dan zou 
dit best wel ruimte bieden om enkele tienduizenden hectaren 
marginale landbouwgrond terug te geven aan natuur. Binnen 
de oppervlakte in landbouwgebruik krijgt de voedselproductie 
bovendien concurrentie van de productie van biobrandstoffen. 
Die neemt nu al 2 tot 3% van ‘s werelds landbouwgrond in, een 
oppervlakte die 30% van ‘s werelds ondervoede bevolking zou 
kunnen voeden (Rulli et al. 2016).

Natuurbeheer en een meer agro-ecologische landbouw kunnen 
elkaar versterken, zowel in landbouw- als in natuurgebied. In 
Vlaanderen verkleinde tussen 2013 en 2016 de oppervlakte blij-
vend grasland aan een tempo van mogelijk elf hectare per dag 
(Van Reeth 2020). Soortenrijk grasland is nochtans de sleutel 
voor duurzame productie van dierlijk eiwit, terwijl het heel wat 
kansen biedt voor natuur in landbouwgebied. Het is niet toeval-
lig dat Natuurpunt en het Algemeen Boerensyndicaat elkaar 
voor het eerst vonden in de strijd voor een duurzaamheidspre-
mie voor vleesvee (Vilt 2021b). De veeteelt, die vandaag de biodi-
versiteit het meest bedreigt, biedt in een meer agro-ecologische 
vorm de beste kansen voor samenwerking. Veetelers kunnen 
daarnaast ook gebruik maken van natuurgebied en zo bijdragen 
aan natuurbeheer, onder meer door er te hooien of vee te laten 

grazen (Indeherberg et al. 2018). Beheerresten uit natuurgebied 
vormen ook een interessante component voor boerderijcom-
post. Er is heel wat ruimte voor samenwerking tussen landbouw 
en natuur. Het project ‘Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer’ is 
een initiatief vol kansen (Natuurpunt 2021).

Toekomstdroom

Onlangs ontwikkelden Wageningse onderzoekers een visie 
over hoe de Nederlandse landbouw er in 2050 kan uitzien (de 
Boer et al. 2020). In hun visie staan gezonde agro-ecosystemen 
en gezond voedsel centraal. Deze zijn geworteld in de lokale 
socio-economische omstandigheden. Een shift naar meer 
plantaardig voedsel maakt daar inherent deel van uit. Boeren 
cultiveren een variatie aan producten. Runderen grazen op soor-
tenrijke graslanden en andere landbouwdieren worden uitslui-
tend gevoed met biomassa die niet geschikt is voor menselijke 
consumptie. Rijkdom wordt niet langer beoordeeld op basis 
van bruto nationaal product, maar op basis van onder meer 
de bescherming van natuurlijke hulpbronnen en mensen- en 
dierenrechten. 

Het is mogelijk om tegelijk de hele wereldbevolking van 
voldoende en gezond voedsel te voorzien, boeren een goed leven 
te geven en de natuur meer ruimte te geven, op voorwaarde dat 
we veel minder dierlijk eiwit consumeren en voedselverliezen 
en -verspilling minimaliseren. Onderzoek, onderwijs en voor-
lichting moeten dringend de agro-ecologische kaart trekken, om 
die landbouw in al zijn potenties te laten ontwikkelen. Veetelers, 
die zich vandaag in het oog van de storm tussen landbouw en 
natuur bevinden, nemen in een agro-ecologische versie het 
voortouw in samenwerking. We moeten samen strijden voor 
ruimte voor natuur én landbouw en samen werken aan een 
landbouw die zorg draagt voor natuur, boer en voedselvoorzie-
ning. De natuur kan hier alleen maar bij winnen.

Een mening over natuur? We horen het graag

Natuurfocus plaatst regelmatig forumartikels op zijn pagi-
na’s. Het zijn opiniestukken waarin de auteurs een stelling 
of visie ontwikkelen waarbij de argumenten degelijk onder-
bouwd horen te zijn, liefst gestoeld op wetenschappelijk 
onderzoek. De redactie van Natuurfocus moedigt zo het 
debat over natuurvraagstukken aan. Forumartikels weerspie-
gelen niet noodzakelijk de visie van de redactie, de adviesraad, 
noch die van de uitgever. Maar ze verrijken en prikkelen ons 
inzicht over boeiende en vaak complexe kwesties over natuur-
behoud, milieuzorg en landgebruik. De redactie verwelkomt 
forumbijdragen en manuscripten die, zoals alle artikelen, 
kritisch nagelezen worden door de redactie en gastreferenten.
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SUMMARY

Dumortier M. 2021. Towards cooperation between agriculture and 
nature. Agro-ecological farmers are paving the road. Natuurfocus 
20(3): 117-126 [in Dutch]

While farmers are encouraged to scale up and specialise, the conse-
quences for biodiversity, the environment, the climate and even the 
farmers themselves are increasingly alarming. Industrial agriculture is 
losing resilience, which is exactly what we will need in times of climate 
change. The United Nations have declared 2021-2030 as the decade of 
ecosystem restoration. The restoration of agricultural ecosystems should 
be part of this.

Agro-ecological farming is focussing on restoration of agricultural eco-
systems. It is replacing agro-chemicals and heavy machinery with crop 
diversification, crop rotation, biodiversity restoration, organic fertilisers, 
lighter machines and more labour. The livestock density is balanced 
with the local fertiliser need and feed availability, which means it is dras-
tically reduced. Agro-ecological farming cannot be seen as a revival of 
the past. It is a new approach to agriculture, based on knowledge and 
cooperation with nature.

An agro-ecological food system has the capacity to feed the world, while 
significantly reducing the negative impacts. The productivity is general-
ly lower, which is partly a consequence of the focus on industrial farm-
ing during the past half century and the time needed for restoration. 
The core condition for achieving food sufficiency is a drastic reduction, 
but not an elimination, of animal protein consumption. Livestock 
is an essential part of farming. In particular ruminants are unique in 
transforming grass into digestible protein, while contributing to nature 
conservation. Also food loss and wastage needs to be tackled. Agro-
ecological agriculture can only feed the world if also the food system is 
transformed.

Agro-ecological agriculture is beneficial for biodiversity, but is rarely a 
solution for threatened species. Therefore we need more protected areas. 
Proceeding with agricultural industrialisation is sometimes proposed as 
a solution. Increasing productivity would reduce the area required for 
agriculture and as such free some space for nature. This hypothesis is 
highly questionable, at least in the Global North, where the scope for 
further productivity increase is marginal. Moreover, if this would be 
achieved, it would not incentivise farmers to return land to nature, but 
the contrary. Agro-ecological agriculture is the best solution for biodi-
versity, as it facilitates migration of species between protected areas and 
reduces negative impacts on protected areas. Farmers and nature con-
servationists should join forces and fight the urbanisation and non-ag-
ricultural use of the agricultural area. This could provide more scope for 
returning some agricultural land to nature.

It is possible to feed the world, safeguard biodiversity and give farmers 
a good life, provided that consumption of animal protein as well as food 
losses and wastage are drastically reduced. Agro-ecological farming is 
still under development and needs the support of research, education 
and advisory services. Agriculture and biodiversity can strengthen one 
another. Livestock farming is at the core of the current crisis between 
agriculture and nature. In an agro-ecological version, it is the frontrun-
ner in cooperation. An agro-ecological food system is what is we need to 
address the biodiversity crisis.
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