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Inleiding 
 
 
Het CLM en Ecominds hebben afgelopen voorjaar een derde, dit keer 6-delige 
debatserie georganiseerd in de Rode Hoed met het thema: “It’s food, stupid!”. De 
toestand in de wereld verklaard vanuit voedsel. 
 
Het eerste debat is gehouden op dinsdag 7 februari, het laatste vond plaats op 
maandag 23 april. Hieronder vindt u de verslagen van alle debatten. 
De debatserie is georganiseerd i.s.m. de Youth Food Movement.  
De verslagen zijn gemaakt door Alexis van Erp, Peter Leendertse, Laurens Vlaar en 
Eric Hees.  
 
 
Overzicht bezoekersaantallen 
 
Debat 1: 280 bezoekers 
Debat 2: 200 bezoekers 
Debat 3: 310 bezoekers 
Debat 4: 180 bezoekers 
Debat 5: 270 bezoekers 
Debat 6: 310 bezoekers 
 
 
 
Bruisende start van debatreeks It’s food, stupid! in stampvolle 
Rode Hoed 
 
 
Langs een bevroren Keizersgracht met schaatsende Amsterdammers startte 7 
februari de debatreeks It’s food, stupid! met als thema “De stad heeft honger, het 
platteland loopt leeg”. Staatssecretaris Henk Bleker bracht Keniase boontjes mee 
naar de Rode Hoed: “Bonen zijn gezond en productie in Kenia is prima, mits de 
productie stevig bijdraagt aan de lokale economie”. Carolyn Steel - auteur van De 
hongerige Stad - liet in flitsend tempo zien dat voedsel de basis is van onze 
samenleving en dat de vervreemding tussen stad en platteland een eeuwenoud 
thema is: de urban paradox. Vandaag is de afstand tussen productie (op het 
platteland) en consumptie (in de stad) te groot geworden. Stadsboer Huibert de 
Leede vertelde hoe hij in Rotterdam die afstand weer gaat verkleinen door 
voedselproductie in de stad. NAJK voorzitter Wilco de Jong maakte duidelijk dat de 
jonge boeren klein zijn in aantal (6% van de boeren is jonger dan 35 jaar) maar 
open staan voor de maatschappelijke vragen en mee willen werken aan het dichten 
van de kloof…… 
 
 
Staatssecretaris Henk Bleker (Economische zaken, Landbouw en Innovatie): 
consumenten kiezen zelf, overheid gaat voor keiharde aanpak free riders 
 
Staatssecretaris Henk Bleker bijt de spits af van deze avond. Op de vraag van gespreksleider 
Felix Rottenberg hoe hij tegen het onderwerp van vanavond aankijkt, laat hij weten dat het 
absoluut een hot item voor hem is. ”Ik doe dit graag, vol overtuiging”. Om de schaal van 
voedselconsumptie in een stedelijke omgeving te illustreren, rekent hij de aanwezigen voor 
dat er in Amsterdam voor 4 miljoen euro per dag aan voedsel wordt geconsumeerd. Hier 
maken per dag 1500 varkens deel van uit. Zo’n 40% van al het voedsel dat in Nederland 
wordt geconsumeerd, komt uit het buitenland. 
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Het belang van voedsel is 3 jaar geleden door de Paus onderstreept in zijn brief aan de 
wereldleiders waarin hij aangaf dat het belangrijkste thema voedselzekerheid en –
voedselvoorziening is. Nederland staat daarbij voor de opgave om te komen tot een radicale 
en consequente verduurzaming van zowel consumptie als productie van voedsel. Dat betekent 
het gebruik van minder en betere grondstoffen en mineralen, het gebruik van robuustere 
rassen, de transitie van de landbouw van energiegebruiker naar energieleverancier, 
verbetering van het dierenwelzijn, minder antibioticagebruik en minder verspilling. Met name 
de verspilling bij de consument is te groot. 
 
Een belangrijk onderdeel in het bereiken van die opgave is het hard aanpakken van de 
zogenaamde free riders, bijvoorbeeld bij het gebruik van antibiotica in de dierlijke sectoren. 
 
Bleker laat een zakje boontjes uit Kenia zien. Deze worden door een jonge Nederlandse 
ondernemer in Kenia geproduceerd met hulp van zo’n 600 tot 800 werknemers. Naast deze 
werknemers zijn nog zo’n 600-1000 lokale boeren bij zijn onderneming betrokken. De 
productie en export van dit soort producten uit dit soort landen is vaak onderwerp van verhitte 
debatten. Bleker vraagt zich af of dit de meest efficiënte manier van rurale ontwikkeling is. Hij 
denkt zelf van wel. Hierbij moet een ondernemers zich twee vragen stellen: 1. Wat is er 
verdiend (bedrijfseconomische rendement)? en 2. Wat is de bijdrage (geweest) aan de lokale 
economie (maatschappelijk rendement)? Alleen als op beide aspecten een positief antwoord is 
te geven, heb je als ondernemer een toekomst.  
 
In Afrika zou de voedselproductie omhoog moeten zonder substantieel meer natuurlijke 
hulpbronnen te gebruiken. Nederland zou daar met haar kennisinfrastructuur en hoge 
efficiency van produceren een voortrekkers rol in kunnen spelen, o.a. vanuit Wageningen en 
de veredelingssector. Voorbeeld: recent zijn Nederlandse pootaardappelen in Kenia weer 
toegelaten. Deze rassen zijn 8x productiever dan de huidige aardappelrassen daar. In een 
recente handelsmissie kreeg hij in Mozambique te horen dat Afrika Nederland als een land ziet 
met veel kennis over landbouw (coöperaties), watermanagement en voetbaltrainers. Daar is 
veel vraag naar. 
 
 
Discussie 
 
Felix Rottenberg vraagt of de staatssecretaris 
denkt dat hij aan het eind van zijn huidige 
ambtstermijn concrete resultaten heeft weten te 
bereiken in zijn streven naar radicale 
verduurzaming? Antwoord: er is een wetsvoorstel 
in de maak rond het gebruik van antibiotica. 
Daarbij krijgen dierenartsen meer macht richting 
de sector en worden overtreders keihard 
aangepakt. 
 
Rottenberg vraagt vervolgens of de staatssecretaris het verwijt van de FAO over verlies aan 
biodiversiteit wel genoeg serieus neemt. “Biodiversiteit is een abstract begrijp en het lijkt ook 
wel een treurniswekkend begrip.“ De regering zet zich vol in voor bijvoorbeeld behoud van 
biodiversiteit in het Waddengebied maar ook in duingebieden, delta en Veluwe. In de relatie 
biodiversiteit en landbouw is volgens Bleker de monoculturen te groot en is er teveel kaalslag 
gepleegd in de jaren ‘70. Het ministerie geeft steun aan het EU-plan voor vergroening van het 
agrarische productielandschap. “ Ik geloof in harmonie” . 
 
Rottenberg vraagt vervolgens wat het verband is tussen stad-voedsel en obesitas. “We hebben 
last van ouderwetse reclamecampagnes, er ligt nu een opgave bij de overheid, hoe gaat u 
optreden tegen de industrie?” Bleker deelt de zorg maar geeft aan dat hij gelooft in 
keuzevrijheid. De overheid trekt zich meer en meer terug. 
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Uit de zaal komen verschillende reacties: Het is toch gek dat er op bussen van Connection 
ongezonde snacks te koop zijn. Waarom zijn de hoofdsponsors van de campagne jongeren 
gezond gewicht alleen multinationals? Waarom is er cola in automaten in ziekenhuizen te 
krijgen? Ook is er verbazing over het feit dat het ministerie zich heeft teruggetrokken uit een 
initiatief als smaaklessen. Bleker geeft aan dat er een andere kijk is van de overheid op 
consumenten beïnvloeding en –voorlichting. Initiatieven als smaaklessen moeten nu meer 
door de onderwijsinstellingen zelf opgepakt worden. 
 
Waarom kiest Bleker boontjes uit Kenia als voorbeeld van verduurzaming van het 
voedselsysteem? Denk aan milieubelasting door onder andere luchttransport. Bleker: “ Ik heb 
bewust dit voorbeeld genoemd, er zit een discutabele kant aan maar ook een aantal hele 
goede kanten. De logistiek is gebundeld en de positieve effecten op de rurale economie zijn 
groot”. “Bovendien, hoe willen we zoiets in de randstad telen, met hoge grondprijzen? Het is 
ook een kwestie van mondiale taakverdeling”. 
 
Onderschat de staatssecretaris de tegenstanders van de gewenste radicale omslag niet? Het 
idee bestaat dat er o.a. in de top van een aantal universiteiten bepaalde belangen worden 
verdedigd en dat een onderstroom van alternatieve ideeën niet aan bod komt. Bleker geeft toe 
dat er grote belangen spelen in industrie en onderzoekswereld 
 
Een agrariër stelt de vraag of je het ook zou kunnen zoeken in regionalisering, in lokale boer-
buur contacten. Bleker stelt dat de Nederlandse productie mondiaal gezien zeer efficiënt 
gebeurt. Dan is er volgens hem niets mis met export. Op de opmerking dat de export van 
Nederlandse primaire productie zich zou moeten beperken tot de EU, zoals Hans Huijbers van 
ZLTO heeft voorgesteld, komt het antwoord dat reeds 80% van onze productie in de EU wordt 
afgezet. 
 
Slotvraag van Rottenberg: “Wat vindt Bleker een urgente opgave vindt voor de relatie stad-
platteland-voedsel? Bleker: “Ik zou graag willen weten hoe in eigen land een 
gedragsverandering is te realiseren. Mijn gevoel is dat dit alleen gerealiseerd kan worden door 
transparantie van voedselproducenten, maar dit is een moeilijke kwestie”  
Opvallend was de constatering van enkele twitteraars dat Bleker na afloop achteloos zijn 
boontjes uit Kenia had laten liggen. Over voedselverspilling gesproken, aldus de twitteraar. 
 
 
Carolyn Steel: urban paradox 
 
Onder luid applaus start Carolyn Steel - auteur 
van Hongerige Stad - met haar verhaal over 
voedsel en de relatie tussen stad en platteland. 
Zij laat in flitsend tempo zien dat voedsel de 
basis is van onze maatschappij en dat de 
vervreemding tussen stad en platteland een 
eeuwenoud thema is: ze noemt dit de urban 
paradox. Op een schilderij van Ambroti uit 
1338 ziet ze haar ideaalplaatje staan: vlakbij 
de stad ligt het platteland en de producten 
worden de stad in gebracht en op de centrale ontmoetingsplaats (toen kerk en plein) 
opgeslagen en verhandeld. De afstand tussen boeren en consumenten is klein en voedsel 
speelt een centrale rol in sociaal en politiek opzicht. Ze toont legio voorbeelden en neemt het 
publiek mee langs het ontstaan van steden in 3500 BC waar de landbouw nog centraal staat, 
langs de ‘polis’ van Athene in 400 BC, waar stad en platteland gelijkwaardig zijn, via 350 AD in 
Rome waarbij Rome via zee allerlei producten van elders haalt om de groeiende bevolking te 
voeden (ancient food miles). Toch blijft in Rome de markt de belangrijke plek waar voedsel 
wordt verkocht, maar ook het politieke en sociale centrum is. Volgens Steel is graan het 
belangrijkste product. “Grain is the only food that can feed the city’. En ook van Amsterdam 
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laat Steel een plaatje zien uit 1660, met de Dam als centrale plek waar “rural, religion and 
politics” samen komen. Toen werd het voedsel nog ‘zichtbaar’ de stad ingebracht, denk aan de 
Kalverstraat. Alles werd anders toen vanaf 1840 nieuw transport zoals de Great Western 
Railway ontstond. Langzamerhand begon ons eten ‘onzichtbaar’ te worden. In 1880 stonden 
vee en vlees voor consumenten in Chicago op grote verzamelplaatsen buiten de stad. Er 
ontstonden industriële boerderijen, de bodem werd uitgeput en waaide weg (dust bowl 1935). 
Ons voedsel kwam inmiddels uit dozen en de afstand tussen productie en consumptie was 
groot geworden. En zo zijn we beland in 2012. Steel beeldt dit uit met een foto van de 
binnenstad van Shanghai aan de ene kant en van 20 mega-combines die tegelijkertijd het 
graan dorsen in Zuid Amerika aan de andere kant: de afstand tussen productie (op het 
platteland) en consumptie (in de stad) is te groot geworden. Ook de sociale kant van eten 
staat onder druk. Reeds 19% van de Amerikanen eet in de auto, nog maar 40% van de 
gezinnen eet regelmatig samen. Ze laat een kaart zien van New York met een karig aanbod 
van vers voedsel (food deserts): daar heerst obesitas en criminaliteit.  
 
Steel pleit ervoor voedsel weer op waarde te schatten en met een voedselbril naar de 
samenleving te kijken: seeing through food. Zien hoe voedsel de samenleving vorm geeft. Ze 
eindigt met het schilderij van Ambroti. Een sterke verbinding tussen stad en platteland rond 
het thema voedsel is haar ideaalbeeld. Dat kan door nieuwe sociale netwerken te ontwikkelen 
en voedsel weer de centrale plaats te geven die het verdient. We eten tenslotte allemaal. Op 
naar Sitopia (food place, sitos = voedsel). Nederland komt daar volgens haar al in de buurt. 
 
 
Discussie 
 
Op de vraag wat Steel vindt van de terugtredende overheid t.a.v. voedselproductie en 
consumptie geeft ze aan dat de overheid wel degelijk een rol heeft richting consument. Dat 
hoeft geen opgeheven vingertje te zijn, maar wel regels en sturing waar nodig: regulering 
tegen monopolies, patenten op gewassen verbieden etc. 
 
Ze gelooft niet in eendimensionale landbouwsystemen, wel in permacultures. Maar dan zit 
haar spreektijd er al ruimschoots op. 
 
 
Wilco de Jong: voorzitter NAJK: lucht, water, jonge boeren  
 
Wilco de Jong is voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt. Hij heeft met zijn 
ouders een melkveebedrijf met 150 melkkoeien in Nijeholtwolde (Friesland). 
 
De Jong schetst met veel passie een beeld van zijn bedrijf. In zijn rol als voorzitter van de 
NAJK ziet hij een ontdekkingsreis van jonge boeren, waar willen we heen?  
 
Van de huidige melkveehouders is maar 6% onder de 35 jaar. De groep producenten zal in de 
toekomst steeds kleiner worden. De kracht van de Nederlandse sector is de efficiënte 
productie op relatief kleine schaal. Het lijkt op de luchtfoto een monocultuur maar hij vindt het 
grasland mooi. Biodiversiteit is iets wat hij op het bedrijf probeert te behouden en te 
ontwikkelen. Hiervoor wordt hij niet betaald maar wel mentaal beloond. Het is belangrijk dat 
je laat zien wat je doet en dat je bedrijf een goede verzorgde uitstraling heeft.  
 
De hoogte van de investeringen (dierenwelzijn, gemak, duurzaamheid) maakt een bepaalde 
schaalgrootte belangrijk om deze investeringen te kunnen doen. De Jong stipt ook de vraag 
aan wie invloed hebben op zijn bedrijfsvoering en wie er beslissen. Hij denkt dat dit 
uiteindelijk de consument is en dat de sector dat ook moet willen.  
 
De Jong maakt duidelijk dat jonge boeren mee willen veranderen met de maatschappij. Ze 
willen daarbij meer met elkaar samenwerken om krachtiger te zijn. Een mooi voorbeeld van 
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zichtbaar zijn is de koe in de wei. Het is een mooi gezicht als de koeien de eerste dag de wei 
weer in mogen. Maar een deel van de dames staat na een paar uur al weer voor het hek om 
naar de stal te mogen. Een verklaring is dat ze daar verwend worden en lekker voer krijgen.  
 
Een belangrijke rol in zijn ondernemerschap speelt ook de relatie met Agriterra en de 
uitwisselingsreizen in dat kader. Zo vertelt hij dat men in Rusland graag Nederlands 
ondernemerschap wil importeren. Voor De Jong zijn passie, ambitie en beleving drie 
drijfveren. Boer zijn is een prachtig vak en plezier in ‘t werk is belangrijk. Nederlandse boeren 
zijn goed bezig met duurzaamheid, ieder kiest wat bij ‘m past.  
Een biologische veehouder zegt dat De Jong als niet-biologische melkveehouder veel 
krachtvoer nodig heeft. Is een bedrijfsvoering met meer regionale voervoorziening niet te 
prefereren? De Jong antwoordt dat hij keuzevrijheid belangrijk vindt, evenals respect voor 
elkaars visie en bedrijfsinvulling. Hij wil zich niet afzetten tegen biologische veehouders. Tot 
slot geeft hij aan dat hij de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet.  
 
Wel jammer dat hij de relatie stad-platteland nauwelijks aanstipt. 
 
 
Stadsboer Huibert de Leede: werken aan bewustwording van de stadsmens 
 
Huibert de Leede heeft ver gevorderde plannen om productie en consumptie bij elkaar te 
brengen in de stedelijke omgeving van Rotterdam. Op een oud vervallen terrein zonder 
waarde hopen hij en twee compagnons komend voorjaar op 2 ha de eerste rendabele 
standslandbouw in Europa te starten. Voor, met en in de stad voedsel produceren en 
bewustwording creëren en vergroten. De ambitie is om dat uiteindelijk in vijf steden te 
realiseren. Het uitgangspunt is om daarbij de keten zoveel mogelijk in eigen hand te houden. 
Hoewel er geen sprake is van subsidies, mag men het terrein gedurende 10 jaar voor niets 
gebruiken. Omdat grond vervuild en verarmd is, gaat men een teeltlaag van 50 cm aarde op 
een gronddoek aanbrengen. Het concept moet rendabel worden opgezet en geëxploiteerd. Ook 
wordt samengewerkt met agrariërs in de nabijheid voor de afzet. Een ROC in Rotterdam gaat 
een opleiding stadsboer opzetten en de lokale horeca gaat ook producten afnemen.  
 
Het teeltconcept bestaat uit een verbinding tussen groente en fruit productie, het houden van 
kippen voor de eieren en het telen van vis als Tilapia en meerval. Hiermee kunnen duurzame 
kringlopen worden ontwikkeld. Biologisch is geen eis, transparantie wel. De Leede wil heel 
graag de buurt bij het initiatief betrekken en oogstfeesten en buurtbarbecues bijwonen en 
organiseren. Er zal een concept “eten wat de pot schaft” worden opgezet waarbij men voor 
zo’n 10 euro een maaltijd kan nuttigen. Wellicht niet goedkoop voor de mensen met smalle 
beurs maar niet alleen voor de elite en rijken. De Leede streeft naar soortgelijke projecten in 
nog vier andere steden, waaronder Amsterdam. 
 
Uit de zaal komt de vraag of dit niet meer is dan imagobuilding en dat zo’n kleine productie 
weinig zoden aan de dijk zet. De Leede antwoordt dat men 5000 maaltijden per week wil 
produceren op die 1,5 tot 2 ha en dat een heel belangrijke doelstelling is om bewoners bewust 
te maken hoe voedsel wordt geproduceerd. 
 
Eric van Veluwen sluit traditioneel deze bruisende avond af met een toelichting op zijn 
culinaire verwennerijen. Deze avond zullen er uitsluitend vegetarische hapjes worden 
geserveerd. Zij tip: Kijk morgen eens kritisch naar je aankopen in de supermarkt in relatie tot 
verspilling. 
Het boek van Steel vindt gretig aftrek. Nog een uur lang is ze bezig haar boek te signeren…. 
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Voedsel in Afrika: drama's en kansen 
 
 
Op dinsdag 14 februari vond de tweede avond plaats van It's food, stupid!, een 6-delige 
debatreeks over de toekomst van voedsel, in de Rode Hoed in Amsterdam. Deze avond ging 
het over Afrika. Felix Rottenberg zat de avond voor en opende met het statement dat de 21e 
eeuw de eeuw van Afrika wordt. Dat bleef ook de hoofdgedachte van de avond: Afrika gaat de 
komende decennia een groeisprint maken; terwijl Europa vergrijst, ontstaat in Afrika een 
grote jonge beroepsbevolking. 
 
 
Spreker 1: Professor Eric Smaling 
 
Eric Smaling is hoogleraar Duurzame Landbouw 
aan het ITC in Enschede, Afrika-expert en 
bodem-expert. Smaling begint met een globaal 
overzicht: de wereld heeft nu 7 miljard 
inwoners, waarvan een miljard te dik en een 
miljard te dun. In 2050 zullen er 9 miljard 
mensen zijn. Naar verwachting is er dan 70% 
meer voedsel nodig. Wat betreft Afrika: het 
gebied onder de Sahara telt nu 1 miljard 
mensen, dat zullen er in 2050 2 miljard zijn. 
Hoe kunnen deze mensen worden gevoed? Smaling noemt vier oplossingsrichtingen: 
 
1: Meer ontginnen 
Je zou meer grond kunnen ontginnen voor landbouw; daarmee gaat echter natuur en 
biodiversiteit verloren. Er is met name nog veel savanne-gebied dat ontgonnen zou kunnen 
worden. 
 
2: Productie vergroten op bestaande grond 
In principe kun je de productie op twee manieren vergroten: enerzijds kun je de inputs 
vergroten, bijvoorbeeld meer gebruik van mest of compost; anderzijds kun je gewassen 
veredelen, zodat ze productiever worden. In Afrika is de voorlichting over kunstmest in het 
verleden zeer slecht geweest, en bovendien is het te kostbaar voor veel boeren. Daardoor is 
het niet populair. Organische mest is een alternatief, maar is beperkt beschikbaar. 
 
3: Minder verliezen 
Veel voedsel gaat verloren. In Afrika is er veel verlies door slechte verwerking en logistiek. De 
mango's bijvoorbeeld zijn allemaal tegelijk rijp in enorme hoeveelheden, waardoor de prijs 
laag is en een groot deel wegrot. Ook menselijke mest en afval gaan verloren, terwijl dat 
bruikbare inputstoffen kan leveren. In het Westen wordt veel voedsel "over de datum" 
weggegooid; dat begint nu in Afrika ook te gebeuren door de opkomende supermarktcultuur. 
 
4: Beter verdelen 
In het westen is er overvoeding, in Afrika is er ondervoeding of eenzijdige voeding.  
 
Voedselprijzen en land grabbing 
In de jaren zeventig, tachtig, negentig daalden de prijzen van voedsel vrijwel continu. Die 
trend stopte in 2007. In 2008 en 2011 kregen we een wake-up call: de prijzen gingen enorm 
stijgen. Oorzaken hiervan zijn extreme weersituaties, de opkomst van biobrandstoffen, 
schaarse grondstoffen (aardolie), speculatie en het dominante vrijhandelsbeleid. Grote 
voedselimporterende landen zoals China, Japan en Saudi-Arabië zijn als reactie op de 
stijgende voedselprijzen in 2008 gaan land grabben, om hun import zeker te stellen. Grote 
stukken land in Afrika zijn opgekocht en worden zonder veel scrupules geëxploiteerd door 
landen als China. En dat terwijl Afrika zelf een voedselimporterend continent is dat die grond 
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nodig heeft in de toekomst. Exporterende landen hebben hier nog eigenlijk niet goed op 
geantwoord. 
 
Wat doet de wereld om Afrika vooruit te helpen? 
De FAO constateert het probleem maar kan niet bijten. De WTO is monomaan gericht op 
vrijhandel. Het WFP lenigt alleen noodsituaties, maar doet niks structureels. De EU heeft een 
rare mix van inconsistent beleid. De Wereldbank heeft de landbouw lange tijd totaal 
verwaarloosd (is recent verbeterd).China denkt alleen aan het eigenbelang.  
Conclusie: de wereld doet niks. 
 
Drama's en kansen 
Afrika kampt met een aantal nadelige omstandigheden: het is een oud continent, met 
verweerde arme gronden. Landeigendom is juridisch niet goed vastgelegd en er worden weinig 
investeringen gedaan. Overheden voeren over het algemeen slecht landbouwbeleid, omdat ze 
neerkijken op landbouw. De kleinschalige landbouw heeft zich nauwelijks ontwikkeld. Het 
resultaat is dat de productie per hoofd van de bevolking anno 2011 lager is dan in 1980. 
Kansen zijn er door/voor investerende bedrijven, overheden die meer gaan uitgeven en 
nieuwe technologieën, zoals de 600 miljoen mobieltjes die inmiddels in Afrika worden gebruikt 
. Er zijn successen behaald in de teelt van mais, cassave, bloemen en andere gewassen. 
Deze kansen kunnen worden uitgebouwd met beter beleid, investeringen in plaats van land 
grabbing. Er moet steun zijn voor het verbouwen van voedselgewassen voor de eigen markt, 
en daarnaast kunnen exportproducten zoals bloemen of thee valuta opleveren. 
 
In antwoord op vragen: 
• Er komt een middenklasse op in Afrika, en er is een grote actieve beroepsbevolking door 

de bevolkingsopbouw. Je ziet er dat er bedrijvigheid ontstaat en vraag naar bonen en 
zaden.  

• Afrika moet meer zelf gaan produceren voor de regionale markten, daar liggen grote 
kansen. 

• Hogere voedselprijzen zouden theoretisch meer inkomsten kunnen betekenen voor de 
boeren, maar zijn in de praktijk schadelijk voor de armste 20% van de Afrikaanse 
bevolking, waaronder ook boeren die minder produceren dan ze zelf nodig hebben.  

• Landen die nu aandringen op vrijhandel, hebben zelf een geschiedenis van interne 
marktbescherming gehad met tijd om hun interne markt op te bouwen. Afrika krijgt niet 
de kans om een interne markt op te bouwen, omdat ze door instellingen als WTO worden 
gedwongen tot vrijhandel. 

 
 
Spreker 2: Bob van der Bijl, Netherlands-African Business Council 
 
Bob van der Bijl werkt voor het NABC, een netwerk voor en door bedrijven met interesse in 
Afrika. Volgens Van der Bijl zijn er meer 
kansen dan drama's. Afrika is de groeimarkt 
van de toekomst. In 2100 zal alleen al 
Nigeria 750 miljoen mensen tellen, meer dan 
de EU, dat tegen die tijd zwaar vergrijsd zal 
zijn. Het landbouwpotentieel is enorm en de 
belangstelling van investeerders voor 
landbouw neemt toe. Er wordt altijd 
gediscussieerd over Afrika, bijna nooit met 
Afrika, en dat is deze avond niet anders. Als 
je Afrikaanse ondernemers betrekt in je 
verhaal, boek je meer successen. Het is 
logisch dat de ontwikkeling van Afrika in 
eerste instantie langzaam ging, vanuit de 
koloniale situatie. Nu verandert dat, er zijn 
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nu mensen met opleidingen, mensen die hoogwaardige technologie kunnen toepassen. In 
Zambia staan nu de meest geavanceerde suikerplantages ter wereld, die prima internationaal 
kunnen concurreren.  
De zeer arme groep mensen blijft, maar word procentueel veel kleiner in de komende 10 tot 
15 jaar, terwijl de middenklasse sterk groeit, evenals een rijke bovenlaag. Circa 90% van de 
Afrikaanse consumptie wordt in eigen land geproduceerd.  
Het grootste probleem is de lage productiviteit, doordat simpele dingen als mest vaak niet 
beschikbaar zijn; 90% van de grond krijgt geen enkele vorm van bemesting. Als de 
productiviteit gaat toenemen, met hulp van investeringen, gaat dat een enorme positieve 
terugkoppeling opleveren.  
Daarvoor is het nodig dat Afrikaanse producten beter gemarket worden. Producten uit Afrika 
worden nu nooit verkocht met: "Lekker uit Afrika". We moeten in dialoog met de Afrikanen 
zelf, en ze hun eigen lot laten bepalen. We moeten de productiviteitsgroei faciliteren. We 
moeten onze eigen consumenten mobiliseren. En de barrières voor Afrikaans producten 
moeten worden opgeheven. 
 
 
Spreker 3: Madelon Meijer, landbouwkundig adviseur Oxfam Novib. 
 
Madelon Meijer constateert: het voedselsysteem is failliet en het financiële systeem is failliet. 
Er wordt voldoende geproduceerd, toch lijdt 1 miljard mensen honger en is tegelijk 1 miljard 
te dik. Afrika heeft de boot gemist. Maar misschien is dat niet zo erg, gezien het failliete 
systeem. Misschien kunnen ze hun eigen koers gaan varen!  
Meijer denkt dat de huidige generatie in Afrika kansen heeft. De twee hoofdpunten van haar 
betoog zijn: 
1. Investeer in de kleine producenten. 
2. Blijf met je tengels van het land af - geen landgrabbing. 
 
De honger is de laatste jaren flink gestegen, tegelijk met de voedselprijzen. De grootste 
winnaars van de prijsvolatiliteit zijn de multinationals zoals Unilever en Nestlé. De redding 
voor Afrika moet komen van de kleinschalige producenten. Als er toenemende welvaart naar 
deze mensen gaat, komt het terecht bij de lokale bevolking. Het gaat om 500 miljoen die nu al 
2 miljard mensen van voedsel voorzien. Als je deze groep voorziet van kennis en middelen, 
kunnen ze nog veel meer mensen voeden. Er is een heel grote groep van kleinschalige boeren, 
die boven het niveau van subsistence farming zitten; hier zit groeipotentieel. Daarnaast zul je 
de armste boeren voedselhulp moeten blijven bieden. 
 
Meijer wil de negatieve mythes over Afrika ontkrachten: 
• Er is lage productiviteit, maar die kan makkelijk omhoog. 
• De zogenaamde aversie tegen technologie is alleen maar het gevolg van het feit dat er 0,0 

in is geïnvesteerd tot nu toe. 
• De aversie tegen het nemen van risico verdwijnt zodra ze niet meer in een 

overlevingssituatie zitten. 
• En de zogenaamde aversie tegen de markt is totale onzin. Zodra je investeert, gaan 

Afrikaanse boeren maar al te graag naar de markt. 
 
Een zeer groot probleem is de toename van land grabbing door rijke importerende landen. Op 
een kaart van Oxfam Novib kun je zien dat het land wordt vooral onttrokken aan landen waar 
ondervoeding heerst. 
Bovendien wordt het meest land opgekocht voor bio-brandstof. Dat is een groot drama. De 
Wereldbank zei drie jaar geleden dat deze productie van bio-brandstof geld in het laatje zou 
brengen voor Afrikanen, maar drie jaar later hebben ze nog geen enkel positieve voorbeeld 
aangedragen. 
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FORUM MET DE DRIE SPREKERS: 
 
• In landen waar minder wordt geïmporteerd, komt meer eigen productie op gang: 

voorbeeld is de Keniaanse zuivelindustrie. 
• Het is belangrijk om landbouwpraktijkonderwijs te ontwikkelen in Afrika. 
• Heineken is een goed voorbeeld van een bedrijf dat met succes heeft geïnvesteerd in 20 

landen in Afrika; het heeft brouwerijen in talloze Afrikaanse landen en 10.000-en mensen 
in dienst. Ze werken bovendien met lokale grondstoffen.  

• Het verlies van voedsel in verwerking en logistiek is volgens Meijer niet de schuld van 
multinationals, dat gebeurt ook kleinschalig. Smaling wijst er wel op dat het voor het 
bedrijfsleven vaak niet interessant is om zuinig te produceren, ze willen juist opschalen en 
daarbij ontstaat meer afval. 

 
 
 
Zinderend debat op 6 maart over voedsel en geopolitieke 
machtsverhoudingen 

 
Intro 
 
Voor een bomvolle Rode Hoed opent Felix Rottenberg de 
avond als “de meest belangrijke” van de serie, enerzijds 
omdat de materie urgent is (denk aan de Arabische Lente) 
en anderzijds omdat pas de laatste jaren voedsel onderdeel 
uitmaakt van de wereldpolitiek. 
 
Twee sprekers met een heel eigen visie openen het bal: 
eerst Cees Veerman, oud-minister van landbouw, maar nog 
zoveel meer: akkerbouwer – samen met zijn zoons – in de 
Hoekse Waard en in de Franse Dordogne, oud-voorzitter van 
de Delta Commissie, oud-voorzitter van het College van 
bestuur van Wageningen Universiteit en Research en 
kritisch CDA-prominent. Daarna Rob de Wijk, directeur van 
het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. 
 
 
Veerman  
 
Rottenberg voegt over Veerman nog toe: hoogleraar, 
denker, bestuurder en akkerbouwer tegelijk; met Sicco 
Mansholt één van de Nederlandse ruimdenkende pioniers in 
het landbouw- en voedselbeleid. Na deze galapresentatie 
begint Cees Veerman zijn verhaal met een half uur sombere 
boodschappen. Onder de kopjes Voedsel, Klimaat, Water en 
Energie wordt de zaal een glashelder maar weinig 
opbeurend panorama voorgehouden. 
 
De toekomstige behoefte aan voedsel gaat flink toenemen, 
niet alleen omdat de mensheid groeit naar 9 miljard maar 
vooral omdat veel mensen het beter krijgen. Dat laatste is 
natuurlijk een goede zaak maar het leidt tot een stijging 
van de vraag naar dierlijk eiwit: vlees, melk en eieren. 
Daarvoor zijn veel meer plantaardige eiwitten nodig. Voor 
het eerst in de geschiedenis worden wereldwijd meer 
dierlijke dan plantaardige eiwitten geproduceerd.  
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Probleem is dat de vruchtbare grond niet ligt waar de meeste monden te voeden zijn, dat wil 
zeggen in Zuid- en Oost-Azië. Dat leidt tot grootschalig gesleep met grondstoffen. Daar komt 
bij dat de jaarlijkse productiestijging per hectare van tarwe en rijst een dalende trend laat 
zien. Oorzaak is het wereldwijd afnemende niveau van investeringen in landbouw-kundig 
onderzoek. En dat terwijl Nederland een geweldige traditie had met de Gouden Driehoek van 
overheid, kennis en bedrijfsleven. Een driehoek die een voorbeeld is voor de rest van de 
samenleving. 
En we hebben haast, want tussen het ontstaan van een goed, nieuw idee in de landbouw- en 
voedselsector en de grootschalige introductie ervan ligt wel 15 tot 20 jaar. 
 
Voor het thema Klimaat staan de signalen ook op oranje. Er zijn nog mensen die de 
klimaatverandering ontkennen (“fact free politics is domheid”, stelt Veerman, met applaus uit 
de zaal), maar zelfs als je ontkent dat CO2 de oorzaak is, kun je temperatuurstijging, 
zeespiegelstijging en sneeuwdekverlaging eenvoudig niet ontkennen. Ze leiden tot langere 
regenseizoenen, migrerende ziekten (zoals blauwtong), minder productiezekerheid op het land 
en in zeeën en veranderende zeestromen.  
 
In het bijzonder de ca. 25 delta’s wereldwijd, waar 50% van de mensheid woont, worden 
bedreigd. En daarbinnen vooral de delta’s van de Nijl, de Ganges en de Mekong. Waar het om 
afnemende productiviteit gaat, worden vooral Afrika en Latijns Amerika bedreigd. 
Het thema Water wordt gekenmerkt door onzorgvuldige omgang. We kennen het verhaal van 
het Aralmeer, waar sinds 1957 alle zoet water is gebruikt voor de katoenproductie in 
Kazachstan. Van het wereldwijde water is bijna 98% zout en slechts 2,5% zoet. Dat zoete 
water zit voor 69% in ijs, verder in grondwater en (een beetje) in oppervlaktewater. Het 
gebruik ervan is enorm scheef verdeeld. Veel zoet water wordt verplaatst in de vorm van 
producten en productieprocessen. Voor 1 kilo meel is 1500 liter zoet water nodig, voor 1 kilo 
rundvlees zelfs 15.000 liter. 
 
Voor Energie is het beeld niet beter. De vraag ernaar voor brandstof, voedsel en 
veevoerproductie leidt tot prijsstijgingen. Eén derde tot 40% van de Amerikaanse mais gaat 
momenteel als brandstof de tank in, waardoor de maisprijs flink gestegen is. Op Borneo wordt 
grootschalig ontbost voor de palmolie, grondstof voor ‘duurzame’ biobrandstof. Weliswaar 
nemen de rendementen toe als bio-ethanol wordt vervangen door hoogwaardiger producten 
als biomethaan; met 1 hectare bio-ethanol kun je ruim 22.000 kilometer rijden, met 1 hectare 
biomethaan 67.000 kilometer. Maar de grond gaat altijd achteruit. 
 
Hoe reageren we hier op? Alles grijpt immers op elkaar in. We zien land grabbing 
plaatsvinden: het proberen zeker te stellen van je voedselvoorziening. Eindelijk dringt door dat 
voedsel toch geen gewoon product is, zoals liberale economen lang hebben beweerd. Destijds 
hebben we op het ministerie geconcludeerd dat landbouw meer als een gewone economische 
sector moet worden beschouwd en dat klopt ook wel, maar het product voedsel is niet 
gewoon. Dat kunnen we niet overlaten aan de markt.  
 
Europa kan een grote rol spelen, niet vanwege de productie zelf maar vanwege de kennis over 
voedselproductie. Voor Afrika bijvoorbeeld. Veerman’s conclusie is dat de voedselproblematiek 
één van de grootste vraagstukken is waarvoor we staan, maar dat de politiek er vaak naïef 
over is en drukker met minder relevante vraagstukken. 
 
Veerman stelde twee keer “Er is nog nooit een regime overeind gebleven, waar mensen 
honger hadden”. Maar dat is de vraag: Mao tse Tung bleef gewoon in het zadel na de honger 
als gevolg van de Grote Sprong Voorwaarts. En ook de Noord-Koreaanse dictatuur houdt het 
ondanks honger al decennia uit.  
 
 
 
 



 

11 

Debatronde 1 
 
De zaal brandt los met vragen. Eén vragensteller heeft gemist dat wij zelf verkeerd bezig zijn. 
We exporteren bijvoorbeeld nog steeds kippenvleugels naar Afrika waarmee we de lokale 
producenten wegconcurreren. Mee eens, zegt Veerman, daar moeten we mee stoppen, maar 
dan moeten we ook bereid zijn alles van de vleeskip op te eten en te betalen. 
 
Op een vraag naar meer oplossingen, onderstreept Veerman de noodzaak van investeringen in 
landbouwkundig onderzoek. Daarbij wordt precisielandbouw steeds belangrijker: het 
zorgvuldiger omgaan met kostbare inputs. Schoffels die gewas en onkruid kunnen 
onderscheiden en kunnen zien of een plant kunstmest nodig heeft. Biologische landbouw is 
slechts een oplossing voor bepaalde, koopkrachtige markten. Wereldwijd is er geen tijd om 
met biologische landbouw het voedselvraagstuk te tackelen. 
 
Op de vraag wat hij zou doen als hij weer minister zou zijn, stelt Veerman dat het gaat om 
kleinschalige ontwikkelingshulp in situaties waar corruptie niet de overhand heeft. Veel hulp 
wordt nu te grootschalig gegeven, denk liever aan kleine kredietcoöperaties, zo is het in 
Nederland ook begonnen. Landbouwontwikkeling is een organisch proces. Je moet niet direct 
van de vloer naar het plafond willen springen. 
 
Verschillende mensen stellen het vraagstuk van de genetische modificatie aan de orde. Cees 
Veerman constateert dat GMO’s er al 25 jaar zijn, dat er al die jaren over wordt gediscussieerd 
maar dat er nog steeds geen gezondheidsschade is aangetoond door het gebruik van GMO’s. 
Reeds 80% van de soja is GMO. We kunnen als Europa GMO’s niet blijven tegenhouden, maar 
we moeten wel zorgen dat de patenten niet in handen komen van de industrie maar van de 
gemeenschap. Overigens legt hij meer de nadruk op precisietechnieken, cameratechnologie, 
plant breeding. Helaas is de WUR lang gezien als een veehouderij-academie, plantenteelt was 
niet sexy, nu is er tekort aan experts. 
 
Felix Rottenberg vraagt hoe je nou de hele voedselketen in de goede richting in beweging 
krijgt. Veerman: eerst moeten we het idee van voedsel tegen lage prijzen uit ons hoofd 
zetten. Na de oorlog besteedden we wel 25% van ons inkomen aan voedsel, nu nog slechts 
11-12%. Maar wie gaat dat aanpakken? Er is goed bestuur nodig. En, zo onderstreept 
Veerman, dat bestuur moet principle based zijn, niet rule based! Bestuurders en bedrijven 
mogen zich niet verschuilen achter regeltjes, maar moeten leiderschap tonen, gebaseerd op 
principes. En we moeten elkaar stevig bevragen en aanspreken. It’s the morale, stupid! 
 
Tenslotte wordt nog gevraagd naar de rol van de landbouworganisatie LTO. Veerman 
constateert dat LTO is terecht gekomen in de eenzijdige richting van schaalvergroting, ten 
koste van grond, dieren en boeren. De landbouw moet meer van die weg af en de extra 
kosten doorberekenen aan de consument. Verscheidenheid is nodig. 
 
 
Rob de Wijk 
 
Rob de Wijk begint zijn verhaal met vier systeemtrends.  
1) Er is geopolitiek een heel nieuwe situatie ontstaan, met de 

BRIC-landen Brazilië, Rusland, India en China als nieuwe 
machtspolen. 

2) Er zijn samenhangende schaarsten van energie, mineralen, 
voedsel en water.  

3) Er is sprake van klimaatverandering  
 
4) Er is een financiële crisis als versneller van al deze trends. 
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De zaal, happend naar lucht, wordt door de Wijk in hoog tempo door de geopolitieke toestand 
in de wereld geleid. De effecten van de genoemde trends zijn zichtbaar op lokaal, regionaal en 
mondiaal niveau. En daar doorheen zijn drie miljard mensen bezig met een inhaalslag. Je kunt 
niet één metaoplossing bedenken, heel veel instanties en disciplines moeten erbij worden 
betrokken. 
 
De FAO Food Price Index toont onmiskenbaar dat de voedselprijzen in 2007-08 en later in 
2011 weer zijn gestegen. En dat valt in de tijd samen met opstanden in veel landen maar ook 
met stijgingen in grondstoffen. Lokale kenmerken zijn er vele: de Arabische opstanden (de 
Wijk spreekt liever niet van Lente, want het ging niet primair om vrijheden maar om materiële 
eisen), assertieve opstelling van de relatief jonge bevolkingen (youth bulges), relatief hoog 
opleidingsniveau, grote corruptie, illegitieme regeringen en oplopende voedselprijzen.  
 
Dit werd nog versterkt door de quantitative easing (geldschepping) politiek van Obama, 
waardoor inflatie niet alleen in de VS toenam maar ook werd geëxporteerd.  
 
Verder is waterschaarste volgens de Wijk de voornaamste katalysator voor voedselcrises, 
zowel de lokale beschikbaarheid ervan als de snelle afname als gevolg van regionale 
conflicten. Regionale klimaatverandering hangt veelal samen met waterschaarste en met 
watergerelateerde conflicten. Er zijn de laatste decennia wereldwijd 38.000 dammen gebouwd, 
niet zelden leidend tot regioconflicten (bijv. tussen Tsjechië en Slowakije, maar ook het 
Palestijns conflict). Dat hangt dan weer samen met falende staten, zoals te zien in Soedan. 
 
In dit beweeglijke spanningsveld vertaalt China een binnenlandse uitdaging als 7-10% groei in 
geopolitiek handelen. De Chinese politiek wordt gedreven door de noodzaak toegang te krijgen 
en te behouden tot grondstoffen en voedsel. Land grabbing is het gevolg. Zeker als het 
landbouwareaal binnen China zakt onder een kritische grens, en we vermoeden dat zulks 
intussen al het geval is, is het voedseltekort direct knellend. 
 
De Chinese buitenlandse politiek bestaat uit het beschermen van handelsroutes, de toegang 
verzekeren tot grondstoffen en het beschermen van investeringen, zoals land grabs. Het 
gevolg is een militarisering van de internationale betrekkingen. In het gebied rond de Indische 
Oceaan staan intussen diverse Chinese bases, ter bescherming van de investeringen in Afrika. 
 
Dat één en ander tot perverse situaties kan leiden, toont Ethiopië, waar de VN voedselhulp 
geeft en tegelijkertijd Chinese land grabs plaatsvinden. 
 
Welke conclusie trekt de Wijk nu voor Nederlandse en Europese beleidsmakers?  
• Denk creatief na. 
• Ontwikkel alternatieven voor schaarse grondstoffen en fossiele energie.  
• Creëer strategische afhankelijkheden met landbouwproducten. Ruil voedsel voor 

bijvoorbeeld zeldzame aardmetalen.  

Met nadruk stelt hij dat de markt echt niet alles oplost; wij vertrouwen daar te veel op. We 
moeten ons bekwamen in nieuwe economische diplomatie. 
 
 
Debatronde 2  
 
Uit de zaal klinken enigszins verontwaardigde signalen. Waarom heeft de Wijk zo weinig 
vertrouwen in het multilaterale systeem, de VN? Dat komt, zo blijkt, doordat de VN wordt 
verlamd door machtsconstellaties. Landen als China en Rusland denken anders. En de 
onderlinge relaties worden steeds gecompliceerder. Kan 
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Kan de VN naast de responsability to protect niet de 
responsability to feed krijgen? De Wijk zou daar best 
voorstander van zijn maar de realiteit is een andere, de VN 
is vandaag de dag geen supranationale organisatie. Ze kan 
niks afdwingen. 
Als Cees Veerman weer aansluit op het podium blijken de 
opvattingen te verschillen. Terwijl Rob de Wijk wat ziet in 
een Europa dat extra voedsel gaat produceren (bijv. op 
braakliggend land) om mee te onderhandelen, ziet 
Veerman weinig in onderhandelen met voedsel. “We 
moeten de ontwikkelingslanden een hengel geven, geen 
vis.” 
 
De Wijk signaleert dat de noodzaak van land grabs er niet 
zou zijn als we de Chinezen helpen  
met kennis over productievere landbouw. Veerman vult 
aan dat we in Wageningen al jaren Chinezen opleiden. “We 
hoeven die kennis ook niet zo maar weg te geven. Het 
wordt tijd dat China eerst eens het recht op intellectueel eigendom erkent.” 
 
Op een vraag of het initiatief ook bij het bedrijfsleven kan of moet liggen, onderstreept de 
Wijk dat het zaken doen met landen als China en Rusland een overheidsaangelegenheid is. En 
anders dan je zou verwachten vragen juist grote bedrijven aan overheden om dit te doen. Je 
hebt immers te maken met staatkapitalistische bedrijven. “Wij willen polderen, maar dat werkt 
daar niet”, vult Veerman aan. 
 
De zaal blijft toch nog zitten met een paar vragen. Staat het denken in strategische 
afhankelijkheden niet haaks op het adagium dat mensen zelf voedsel moeten produceren? De 
Wijk merkt daarover op dat we zitten vastgespijkerd in het marktdenken, in Nederland maar 
nu ook steeds meer in de EU. De Fransen denken vanouds meer in afhankelijkheden. We 
moeten ook afleren om dat als iets onbetamelijks te zien. We moeten ons aanpassen aan de 
nieuwe realiteit. “De EU is eigenlijk iets postmoderns geworden. We denken dat macht er niet 
meer toe doet, we hebben de conflictbeheersing in Brussel geïnstitutionaliseerd. Maar in de 
wereld zijn allerlei nieuwe zwaartepunten. We moeten beseffen dat de afgelopen decennia in 
historisch opzicht uitzonderlijk stabiel waren.” Dick Veerman vat het ‘blijmoedig’ samen: van 
een overzichtelijke bipolaire wereld zijn we weer terug in de Middeleeuwen. Met die dagsluiting 
moest de zaal huiswaarts. 
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Voedsel als achilleshiel van supermacht China 
 
 
Op dinsdag 13 maart vond de vierde debatavond plaats van It's food, stupid!, de 6-
delige debatreeks over voedsel, in de Rode Hoed in Amsterdam. Thema: China. 
Sprekers Mac van Dinther, Yiching Song en Lulu Wang belichtten de landbouw in 
China vanuit hun eigen perspectief: journalist, wetenschapper en schrijver. De groei 
van de middenklasse leidt tot een sterke stijging van de vraag naar vlees, die op zijn 
beurt leidt tot een groeiende import van soja. Waar gaat het met China heen? Felix 
Rottenberg leidde wederom de avond op zijn bekende autoritaire maar doeltreffende 
wijze. 
 
Enkele opvallende punten: 
• De landbouw is grotendeels kleinschalig. China telt 250 miljoen kleine boeren.  
• Er is een trend naar grootschaligheid. Daardoor zullen de komende tien jaar ca. 

100 miljoen kleine boeren op drift raken. 
• Toch blijft de kleinschalig landbouw een grote rol spelen.  
• Biologische landbouw zit in de lift. China is in tien jaar tijd van de 45e naar de 2e 

plek gestegen op de wereldranglijst van biologische producenten. Dat komt 
vooral door voedselschandalen. 

• De Chinese overheid voert actief beleid om kringlopen te sluiten, zowel in de 
landbouw als in de bredere economie. 

• Community-Supported Agriculture met eigen zaadveredeling en regionale afzet 
levert de grootste inkomensstijging voor kleine Chinese boeren. 

• Chinese biologische producenten zijn sterk gericht op lokaal ecotoerisme en 
proberen bezoekers aan te trekken. 

 
 
Spreker 1: Mac van Dinther 
 
Journalist Mac van Dinther is een "opmerkelijke 
autodidact", aldus Felix Rottenberg. Vorig jaar publiceerde 
hij het boek "Ons eten", over de herkomst van een 
moderne Nederlandse maaltijd; hij is een kenner van 
culturen en eetgewoonten. Van Dinther vertelt dat hij aan 
de vooravond van de debatreeks een week naar China is 
gegaan, om daar de landbouw te bestuderen. Dat is zoiets, 
aldus Van Dinther, als de landbouw van Europa in een 
week proberen te overzien. Een onmogelijke opdracht dus, 
maar Van Dinther heeft er het beste van gemaakt, door te 
spreken met boeren, beleidsmakers en ondernemers. De 
centrale vraag is volgens Van Dinther: "Wie zal China 
voeden?" Het land telt 20% van de wereldbevolking, en 
slechts 10% van landbouwgrond.  
Het antwoord is desondanks duidelijk: de kleine boeren. 
China telt 250 miljoen boeren, die samen 121 miljoen 
hectare landbouwgrond in gebruik hebben. Dat is 0,5 ha 
per boer. Ter vergelijking: een Nederlandse boer heeft gemiddeld 21 hectare. Deze 
versnippering is een gevolg van het recente verleden. Eind jaren '50 zijn 20 tot 40 miljoen 
Chinezen gestorven in de grote hongersnood, veroorzaakt door de collectivisering van de 
landbouw onder Mao. Sinds 1978 kregen landarbeiders echter een klein stukje land in 
bruikleen van de staat, voor eigen voedselvoorziening. Van deze stukjes land komt nu het 
grootste deel van het voedsel. 
Van Dinther behandelt een voorbeeld van zo'n kleine Chinese boer, Ou Xin Nan. Diens ouders 
werden in de jaren '50 naar het eiland Hainan gestuurd om op een plantage te werken. In 
1978 kregen ze een stukje land van 1,3 ha. Dat heeft hij nu half met suikerriet, half met 
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rubberbomen beplant. Mac heeft hem thuis bezocht, en kreeg de indruk dat de man een 
redelijk welvarend leven had. Er zijn in China miljoenen boeren zoals Ou. 
 
China staat wereldwijd bovenaan in de productie van rijst, katoen, tarwe, aardappelen, appels, 
en knoflook. Het is dus een agrarische supermacht. Maar dat is niet genoeg voor de toekomst, 
waarschuwt Van Dinther. De vraag naar beter voedsel stijgt enorm, vooral naar de wat luxere 
producten fruit, groente en vlees. Door de opkomst van de middenklasse is de vraag naar 
vlees verviervoudigd sinds de jaren '80. China importeert daarom op grote schaal soja voor 
veevoer; dat is de grootste drijfveer achter het beruchte land grabbing. Tegelijk worden er 
steeds meer problemen rond voedsel zichtbaar. Drie belangrijke problemen: vervuiling, 
urbanisatie en versnippering. 
Kleine boeren in China zijn altijd kwistig geweest met bestrijdingsmiddelen. China is 
wereldwijd ook nummer 1 in het gebruik van pesticiden. Het land en water is nu zodanig 
vervuild dat de productie plaatselijk daalt. Bovendien zijn er veel voedselschandalen. 
Het tweede probleem, urbanisatie, zorgt voor afname van het areaal landbouwgrond en een 
trek van de plattelandsbevolking naar de stad. 
Het derde probleem, de versnippering van het landbouwareaal, heeft tot gevolg dat er weinig 
innovatie en weinig uitwisseling van kennis is, en dat het erg moeilijk is voor boeren om 
financiering te krijgen. 
 
Er zijn volgens Van Dinther in hoofdlijnen twee oplossingen: de landbouw opschalen, of de 
kleine boeren steunen in hun ontwikkeling - waarbij biologische landbouw een interessante 
optie is. 
Hij begint met een voorbeeld van opschaling en toont een foto van Auke Cnossen, chief 
financial officer van LeGaga, een landbouwgigant die staat genoteerd aan de Nasdaq. Dit 
bedrijf huurt stukken land van kleine boeren en voegt ze samen. De diversiteit maakt dan 
plaats voor grote oppervlakken met tunnelkassen, zoals een foto toont. Hiermee verhoogt 
LeGaga de opbrengst van de grond van 1000 RMB tot 50.000 RMB per hectare per jaar.1 Het 
product, luxe groenten, gaat naar de supermarkt. Winstmarge: 30%! 
De regering steunt dit soort ondernemerschap met een nadruk op specialisatie, GMO en 
technologie. Kleine bedrijven moeten plaatsmaken voor grote bedrijven. Maar waar moeten 
die miljoenen overtollige boeren heen? Er wordt voorspeld dat de helft van de kleine boeren 
de komende tien jaar op drift raken … dat zijn meer dan 100 miljoen mensen. De landbouw is 
echter het sociale vangnet voor miljoenen Chinezen. Als ze hun lapje grond kwijtraken, zijn ze 
hun vangnet kwijt. Dat kan een enorme sociale onrust veroorzaken, en dat is iets wat de 
Chinese overheid absoluut niet wil.  
 
Vervolgens toont Van Dinther een voorbeeld van de ontwikkeling van kleinschalige landbouw. 
Hij laat een foto zien van Lu Ronyan, een varkensboerin uit Guanxi. Het ging hier niet goed 
met de landbouw en jongeren trokken massaal weg uit de streek. Om meer 
toekomstperspectief te generen heeft Lu een coöperatie opgezet om biologische groente en 
vlees te telen en vermarkten. Ze leveren veel aan de lokale markt, bijvoorbeeld aan een 
biologisch restaurant in Nanning. De inkomsten van de boeren zijn daardoor aanzienlijk 
gestegen, de streek komt weer tot bloei en het lijkt erop dat ook jongeren zich er weer meer 
thuis gaan voelen.  
Van Dinther meldt dat er een biologische revolutie in China gaande is. Tien jaar geleden stond 
China op de 45e plaats als bio-land, nu al op plaats 2. Australië staat weliswaar op 1, maar dat 
is vooral dankzij grote lappen weidegrond. Al 3,5 % van het Chinese areaal is biologisch! Ter 
vergelijking: Nederland heeft 2% areaal.  
Wie gaat het winnen in de toekomst, de grootschalige conventionele landbouw, de kleine boer, 
of de biologische landbouw? Waarschijnlijk blijven ze alle drie naast elkaar bestaan, met grote 
verschillen per regio, besluit van Dinther. 
 
 

                                            
1 RMB = renminbi. 1 RMB kwam in februari 2012 overeen met ca. 12 eurocent. 
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Vragen uit de zaal: 
 
Vrouw: Heb je in China veel technologieën gezien 
die uit EU komen? Tien jaar geleden zag je dat 
nog heel weinig. 
MvD: "Ja, vooral kassenbouw. Zoals bij LeGaga." 
 
Man: "Hoe kan China die opkomende 
grootschaligheid voorkomen?" 
MvD: "Die kans is klein. De grootschalige 
landbouw gaat er komen. De tegenbeweging is 
kleiner." 
 
Pim Vermeulen, ambtenaar Amsterdam: 
Chinezen beschouwen de bollenvelden in Lisse als 
stadslandbouw. Hoe multifunctioneel is de Chinese benadering? 
MvD: "Landbouw is voor Chinezen een ding erbij. Ze hebben er altijd nog een activiteit naast." 
Vrouw in zaal vult aan: "Multifunctionele landbouw is heel populair in Peking en Shanghai en 
wordt sterk ontwikkeld. Veel bedrijven mikken op ecotoerisme."  
MvD vult aan: "Aan de rand van Shanghai heb ik een groot bio-bedrijf met mooie kassen 
bezocht. Ze werken met groenteabonnementen en het is expliciet hun bedoeling dat mensen 
komen kijken in weekend." 
 
Vrouw: Waarom is biologische landbouw in China zoveel succesvoller dan in Nederland?  
MvD: "Dat komt vooral door de voedselschandalen. Er is een groot gevoel van 
voedselonveiligheid bij de middenklasse. Zij stappen massaal over op biologisch. Ze kopen ook 
veel poedermelk via internet van Friesland Campina, omdat ze hun eigen poedermelk niet 
meer vertrouwen." 
 
Guus Geurts: Er is een bekend boek van F.H. King, Farmers of 40 centuries. Wat kunnen wij 
leren van 40 eeuwen Chinese landbouw? 
Rottenberg: "U schreef het boek Wereldvoedsel, wat is uw eigen antwoord?" 
Guus Geurts: "De moderne landbouw heeft mensen vervangen door olie. Dat moeten we niet 
doen. Ik pleit voor regionale zadenvoorziening, dat doen ze in China al en dat mag niet 
verdwijnen."  
 
Man van Grontmij: Ik werk bij een bedrijf dat hoogtechnologische kassen bouwt. In de 
presentatie zie ik alleen eenvoudige koepelkassen. Bent u het ermee eens dat er ook plaats 
voor hoogtechnologische kassen in China is? 
Rottenberg: "Komt u maar terug met een betere vraag". 
 
Man: Wat is het gevolg van de ontwikkelingen voor de demografie? 
MvD: "De mannen trekken naar stad, de vrouwen en kinderen blijven achter op het 
platteland." 
 
Man: Waarom is er zo'n hang naar schaalvergroting? De Chinezen hebben zich toch altijd 
kunnen voorzien van voedsel dankzij de kleine boeren? 
MvD: "De rek is er nu uit. Er is duidelijk meer vraag dan aanbod, vooral naar luxe voedsel 
zoals vlees en groente. Niet naar wat die kleine boeren produceren. De prijs van vlees is in 
China bijna hetzelfde als hier." 
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Spreker 2: Yiching Song  
 
Yiching Song is ruraal socioloog en wetenschappelijk 
onderzoekster bij het Centre for Chinese Agricultural 
Policy in Beijing. Ze is bij de Wageningse hoogleraar Niels 
Röling gepromoveerd op participatieve zaadveredeling 
door de kleine boer. Ze spreekt over voedselzekerheid en 
duurzaamheid in China, twee zaken die volgens haar 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ze begint met 
het grote plaatje: wat is de huidige situatie? 
Volgens Song is China in de laatste 20 jaar 17 jaar netto 
exporteur geweest en is de voedselproductie sterk 
toegenomen. Een grote uitdaging is de versnippering van 
het platteland. Door de verstedelijking neemt de 
hoeveelheid landbouwgrond geleidelijk af. De overheid 
voert een actief landbouwbeleid, gericht op innovatie en 
onderzoek. De stijgende voedselimporten hebben grote 
gevolgen, daarom stelt de Chinese overheid zich ten doel 
om voor granen incl. rijst 95% zelfvoorzienend te worden; 
en voor andere producten 100%. Wel importeert het land 
steeds meer veevoer. 
Ze toont een grafiek: sinds 1961 stijgt de productie vrijwel continu, maar in de laatste jaren 
neemt de groei af, omdat hij tegen grenzen aan loopt (China gebruikt nu al 50% van alle 
kunstmest wereldwijd). De productie van maïs steeg voorheen met 100 kg/ha/jaar, maar 
sinds 1996 nog maar met 35 kg/ha/jaar. Dit komt doordat de genetische basis voor veredeling 
steeds smaller wordt. Men teelt nu op basis van hybriden en daar is niet veel winst meer te 
behalen. De klassieke landrassen verliezen terrein in het veld. De kleine boeren hebben meer 
landrassen, maar ze zijn klein en krimpen.  
Hoewel het Chinese bruto nationaal product sterk is gestegen, is er nog veel armoede; volgens 
het internationaal gehanteerde criterium van 1 dollar per dag telt China zo'n 120 miljoen arme 
mensen. 
 
Vervolgens stelt Song de vraag: "Hoe kunnen we naar duurzame en milieuvriendelijke 
landbouw toe?" 
Ze noemt een groot aantal beleidsmaatregelen en wetten die de Chinese staat sinds 2003 
heeft aangenomen met het oog op voedselzekerheid en ecologische en economische 
duurzaamheid. Opvallend is dat het beleid is gericht op het sluiten van kringlopen. Niet alleen 
in beleid, maar ook in de praktijk is de laatste tien jaar veel gedaan door de overheid, en ook 
NGO's en onderzoekers zijn actiever geworden. Tegelijk was er een grote groei van biologische 
landbouw.  
 
Song heeft zelf onderzoek gedaan naar participerende plantveredeling door boeren. Hierbij is 
het doel om de zaadveredeling door boeren te stimuleren.  
Sinds tien jaar wordt er een jaarlijkse zadenshow georganiseerd, waarbij boeren zaden en 
kennis uitwisselen. Eigen zaadveredeling door boeren heeft veel bijgedragen aan biodiversiteit 
en productiestijging. Deze zaden en gewassen hebben een hoge waarde bij het inspelen op 
klimaatverandering en het waarborgen van voedselveiligheid. In 2010 bijvoorbeeld was er een 
grote droogte, en daar heeft de waarde van eigen zaadveredeling zich bewezen. Ze laat een 
foto van mais zien die dat illustreert. Voor de zelfvoorziening en duurzaamheid is community-
based zaadveredeling en -vermeerdering van grote waarde.  
 
Vervolgens laat Song aan de hand van een voorbeeld zien dat innovatie in kleinschalige 
duurzame landbouw goed werkt. Ze toont een project met kleine boeren die op basis van 
biologische landbouw met gesloten kringloop en Community-Supported Agriculture een eigen 
regionale afzetmarkt hebben gecreëerd. De boeren die dit systeem omarmen hebben hun 
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inkomen in enkele jaren tijd vervijfvoudigd, zonder afname van productie. De prijs die ze voor 
hun producten krijgen is hoog. 
Daarnaast stelt Song het voorbeeld van een meer grootschalige aanpak, gericht op export. Ze 
toont een groenteproducent in Shandong. Ook hier is het inkomen gestegen, maar minder; 
het is verdubbeld in tien jaar. De prijs die de boeren voor hun producten krijgen is namelijk 
veel lager, door de lange handelsketen.  
Beide modellen werken volgens Song, en in beide modellen zijn vrouwen de drijvende kracht. 
De kleinschalige, regionaal gerichte aanpak levert echter veel meer op voor de boer. 
 
Song eindigt met conclusies. Hoe kan China haar voedselvoorziening in de toekomst veilig 
stellen? Ten eerste moet China kiezen voor zelfvoorzienende landbouw. De boeren moeten 
meer en milieuvriendelijker gaan produceren: duurzaam intensiveren. Daarbij is plaats voor 
zowel grote als kleine bedrijven, afhankelijk van de regio. De kleinschalige landbouw blijft 
overheersend. China zal echter meer landintensieve producten importeren, zoals diervoeder, 
zuivel en suiker. De export zal gericht zijn op arbeidsintensieve producten en 
kapitaalintensieve producten zoals groente, fruit, vis en verwerkt voedsel. Daarmee levert het 
land volgens haar een bijdrage aan de mondiale voedselzekerheid. Daarnaast zal China ook 
investeren in land overzee.  
 
 
Vragen uit de zaal: 
 
Gijs Kuneman, CLM Onderzoek en Advies: Jullie zijn waarschijnlijk het enige land ter wereld 
dat staatsbeleid heeft om kringlopen te sluiten in de economie en in de landbouw. Is het 
denken in kringlopen ook mogelijk in grootschalige landbouw? 
Y.S.: "Het gebeurt al zowel op kleine als grote schaal. Er zijn meer investeringen van de 
overheid nodig om dit verder te ontwikkelen." 
 
Man: In hoeverre is water een probleem? 
Song: "Het is een groot probleem, maar dat is niet mijn specialiteit. We werken aan systemen 
om het watergebruik efficiënter te maken." 
 
Vrouw: Waarom zouden boeren duurzaam gaan werken als ze maar 1 dollar per dag 
verdienen. Wat is hun motivatie? 
Y.S.: "Door duurzame landbouw kunnen ze inkomen vergroten." 
 
Vrouw: U spreekt veel over beleid. Maar gelooft u dat de overheid het ook zal doen? 
Y.S.: "Ja, dat denk ik wel. Ze moeten balanceren tussen verschillende uitdagingen." 
Vrouw: "Maar er is veel fout gegaan in het verleden."  
Y.S.: "De Chinese overheid werkt van oudsher top-down, maar de democratie neem toe. 
Daarom geloof ik dat het gaat werken." 
 
Vrouw: De Chinese overheid heeft land afgenomen van kleine boeren zonder compensatie, en 
ze naar flats verhuisd.  
Y.S.: "Dit is in bepaalde streken gebeurd, door lokale overheden. Dit wordt door de centrale 
overheid tegengegaan." 
 
Wouter van der Weijden, Stichting CLM: Wat is het Chinese beleid inzake GMO? 
Y.S.: "Ik geloof dat de overheid voorzichtig moet zijn met het toelaten ervan in de praktijk. 
Maar voor de wetenschap is het interessant." 
 
Man: Bent u niet bang dat opschaling het cultuurlandschap verarmt?  
Y.S.: "In sommige gebieden neemt de diversiteit af. Voor sommige gebieden is het beter de 
diversiteit in stand te houden, in andere regio's is specialisatie nodig." 
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Chinese vrouw: "Ik wil mijn collega graag even steunen: de Chinese voedselschandalen zijn 
geen gevolg van overheidsbeleid, maar van de marktwerking." 
 
Man, onderzoeker: Ik werk voor een organisatie die heeft gekeken naar alle 2400 regio's in 
China. We hebben de productie daar vergeleken met de vraag. Onze conclusie is dat de 
intensivering vooral in groente en fruit plaatsvindt. Wij zien geen doemscenario dat alles in 
China grootschalig wordt. 
Y.S.: "Mee eens." 
 
Pieter Vaandrager, medewerker Ministerie ELI: Voedselzekerheid lijkt voor China synoniem 
met voedselsoevereiniteit. Wat is er mis met import en export van agrarische producten? Dat 
kan prima samengaan met voedselzekerheid. 
Y.S.: "Dat is niet mijn onderzoeksterrein."  
 
Man: Hoe is de inspraak van boeren bij overheid? Hier is de invloed erg groot.  
Y.S.: "Door de coöperaties – die overigens pas enkele jaren geleden zijn toegestaan - krijgen 
boeren meer macht en invloed. Er vinden ook allerlei workshops plaats met de overheid. De 
overheid steunt coöperaties zowel op landelijk en provinciaal niveau, dus de invloed van de 
boeren groeit."  
 
Man: China importeert diervoeder en exporteert groente. Land grabbing door China wordt in 
Europa gezien als een groot probleem. China's importbeleid draagt niet bij aan de wereldwijde 
voedselzekerheid.  
Y.S.: "Dit zijn internationale economische processen". 
 
Het is duidelijk dat Song zich bij politiek geladen vragen op de vlakte houdt, de voorzitter 
toont daar begrip voor. 
 
 
Spreker 3: Lulu Wang 
 
Lulu Wang is een bekende schrijfster van Chinese 
herkomst. Sinds haar succesvolle debuut Het Lelietheater 
schreef ze talrijke romans. Ze vertelt dat ze de opdracht 
heeft om in slechts tien minuten te vertellen over China en 
landbouw; ze is geen landbouwkenner, maar ze weet wel 
hoe het Chinese volk van oudsher naar landbouw kijkt.  
Confucius zei al: "Het volk beschouwt het eten als God." 
Het Chinese volk staat heel praktisch in het leven, en ook 
tegenover landbouw. Handel werd in China van oudsher als 
minder hoogstaand beschouwd dan landbouw, want 
landbouw is reëel. We telen om te eten. Hoe komt het dat 
China de langstlevende continue beschaving ter wereld 
heeft? Door het succes van de landbouw. De Chinezen 
wisten hoe ze de grond vruchtbaar moesten houden, door 
mest te gebruiken (zowel menselijke als dierlijke mest). 
Daardoor hebben ze hun grond duizenden jaren vruchtbaar 
kunnen houden. 
De Chinese staat heeft gezond verstand. Als iets rechtgezet 
moet worden, doen ze dat, ongeacht de formele regeltjes.  
Stel je voor: tegenwoordig vragen bedrijven octrooi aan op plantenzaad. Zaadjes die al 
tientallen, honderden of duizenden jaren bestaan, worden ineens eigendom van bedrijven. Dat 
is alsof uw buurman octrooi aanvraagt op uw pasgeboren kind. 
Het gezond verstand staat dit soort wanpraktijken niet toe. We moeten terug naar de basis. 
China zit nu, qua moderne landbouw, in de puberteit. Vandaar het wangedrag en het aftasten 
van grenzen. Door de hervormingspolitiek van Deng zijn Chinezen nieuwsgierig geworden naar 
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de marktmechanismen, die snel rijk kunnen maken. Daardoor kunnen fundamentele zaken 
zoals landbouwtradities ontregeld worden. Maar dat is niet China zelf, dat is de global village.  
Lulu Wang vertrouwt er echter op dat China na deze pubertijd in de volwassenheid komt en 
teruggaat naar de basis. Gaat het om voedsel, of om aandelen? Om voedsel, zal het antwoord 
uiteindelijk luiden. Want voedsel is het meest essentiële deel ons leven. Zoals het Chinese volk 
van oudsher beseft: God is eten. 
 
 
Vragen uit de zaal: 
 
Man: Hoe confucianistisch is het Chinese volk ingesteld? 
Lulu Wang: "Zeer. Het meest essentiële is: de gulden middenweg. Streven naar evenwicht." 
 
Man: Kan China herstellen van de problemen en de vervuiling?  
Lulu Wang: "Maak u zich geen zorgen. Een boom kan zich herstellen als hij diepe wortels 
heeft. China heeft diepe wortels."  
 
Man: Is de Grote Sprong Voorwaarts niet de oorzaak van de huidige problemen? 
Lulu Wang: "De Grote Sprong Voorwaarts was het gevolg van een heel groot verdriet van 
China. China was begin 20e eeuw aan de grond geraakt door buitenlandse handel en 
opiumoorlogen met de Britten. In het stadspark stond: verboden voor honden en Chinezen. 
Mao bood ze de droom om in 1 nacht heel rijk worden. Daarom wordt Mao nu nog steeds 
vereerd: hij zorgde dat de Chinezen weer in het park mochten wandelen." 
 
 
 
Gezond voedsel: waarom eten we zo weinig vers? 
 
 
Op dinsdag 3 april vond de vijfde avond plaats van It's food, stupid!, de 6-delige 
debatreeks over voedsel, in de Rode Hoed in Amsterdam. De zaal zat vol; niet 
verwonderlijk, want het ging over gezondheid en gewichtsproblemen, met keynote 
speaker Gary Taubes die op zoek ging naar de oorzaak van de obesitasepidemie. Dr. 
Gerda Feunekes van Unilever gaf toelichting op het beleid van haar bedrijf (bereik: 2 
miljard consumenten per dag) inzake duurzaam en gezond voedsel. Jack Stroeken 
van het GroentenFruit Bureau ging in op de vraag hoe je de consument kan 
bijsturen, en hield een pleidooi voor instandhouding van de eetcultuur.  
 
Debatleider Felix Rottenberg opende de avond met een herdenking van Auke Bijlsma, een 
bekende bioloog en actievoerder uit Amsterdam, die vaak in zijn rolstoel bij de debatten 
aanwezig was. “Een man die ik nooit op een opportunistische daad heb kunnen betrappen”, 
aldus Rottenberg.  
Daarna volgde zijn gebruikelijke rondvraag naar de hoedanigheid van de bezoekers. De 
afgeladen zaal bleek meer nieuwe bezoekers en consumenten dan gewoonlijk te tellen, 
waaronder veel vrouwelijke vegetariërs.  
 
 
Spreker 1: Gary Taubes 
 
Gary Taubes is een meermaals bekroonde 
wetenschapsjournalist en auteur van verschillende 
boeken, waaronder de bestsellers Good calories, 
bad calories en Why we get fat. Hierin haalt hij 
verschillende gangbare ideeën over gezond voedsel 
onderuit. Hij betoogt dat we niet dik worden door 
overvoeding, maar door slechte voeding; en dat  
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obesitas niet wordt veroorzaakt door een verstoorde energiebalans, maar door een hormonaal 
gestuurde verstoorde vethuishouding in het lichaam. 
 
Taubes begint met een samenvatting van recente ontwikkelingen in de gezondheidszorg. 
Overgewicht neemt wereldwijd toe, met de VS als absolute koploper. Er heerst daar een ware 
epidemie van diabetes, hartklachten en andere aan gewicht gerelateerde ziekten. Sinds de 
jaren ’80 is het aantal gevallen van diabetes verdrievoudigd. Er lijkt tevens verband te zijn 
tussen overgewicht en kanker, astma, Alzheimer en andere ziektes. De kosten in de 
gezondheidszorg nemen daardoor explosief toe. Taubes neemt een voorschot op zijn 
eindconclusie: het lijkt hem niet onwaarschijnlijk dat de veroorzaker van overgewicht ook een 
directe negatieve invloed kan hebben op de andere ziektes. 
 
Wat veroorzaakt overgewicht? Voor de Tweede Wereldoorlog werd vetzucht in navolging van 
Europese onderzoekers vooral beschouwd als een kwestie van aanleg, een hormonale 
afwijking. Na de oorlog werd obesitas heruitgevonden als een verstoorde energiebalans. Dat 
wil zeggen: als je meer energie eet dan je verbrandt, word je dikker. Dat is nu de consensus. 
De toename van obesitas wordt dan ook gelinkt aan de toegenomen welvaart in de Westerse 
maatschappij. Door die welvaart eten we meer en bewegen we minder – behalve in Nederland, 
waar iedereen fietst. We leven als het ware in een ziekmakende omgeving, met hamburgers 
en videogames, door een Yale onderzoeker de “toxic environment” genoemd. Kort 
samengevat: welvaart leidt tot overeten, wat leidt tot overgewicht.  
 
Dat is onzin, betoogt Taubes. Hij noemt voorbeelden van een welvarende gemeenschap waar 
geen overgewicht heerste, en talloze voorbeelden van straatarme gemeenschappen waar wèl 
overgewicht heerst. In 1928 verscheen bijvoorbeeld een studie naar Amerikaanse indianen in 
het Crow Creek reservaat, die buitengewoon arm waren. Zij leefden grotendeels op brood en 
koffie leefden, maar toch was 40% van de vrouwen en 25% van de mannen te dik; tegelijk 
was er sprake van ondervoeding bij de kinderen. Er zijn veel meer vergelijkbare gevallen 
bekend. Dit zijn gemeenschappen waar absoluut geen sprake is van overdaad, fastfood of 
videospelletjes. 
 
Taubes vervolgt met een aantal, zoals hij zegt, onrustbarende wetenschappelijke feiten.  
De eerste is: minder eten werkt niet. Uit klinisch onderzoek blijkt dat een dieet met een 
beperkt aantal calorieën niet of nauwelijks leidt tot gewichtsverlies. Bovendien blijkt meer 
beweging evenmin te helpen om af te vallen. Het AHA/ACSM in de VS geeft in 2007 dan ook 
toe dat er nauwelijks wetenschappelijke data zijn die dit idee ondersteunen. Daarbij is 
gekeken naar onderzoek in de laatste 100 jaar. Taubes concludeert: als je 100 jaar lang geen 
bewijzen vindt voor je hypothese, is de hypothese waarschijnlijk fout.  
 
Vervolgens betoogt Taubes dat het zinloos is om calorieën te 
tellen. Als je slechts 21 calorieën per dag te veel eet, heb je 
na tien jaar tien kilo overgewicht. Niemand is in staat om 
met een dergelijke graad van nauwkeurigheid zijn inname 
van calorieën bij te houden.  
 
Er is dus geen wetenschappelijk verband tussen de 
hoeveelheid calorieën, beweging en vetgehalte. Taubes wijst 
erop dat genetische aanleg en seksuele verschillen wél een 
aantoonbaar verband met de hoeveelheid vet hebben. Als je 
kijkt naar eeneiïge tweelingen, zitten ze bijna altijd in 
dezelfde gewichtscategorie, ook als ze een verschillende 
levensstijl hebben. Als je kijkt naar koeien, zie je dat de 
mate van vlezigheid en vetgehalte wordt bepaald door de 
aanleg van de koe; bij de ene koe wordt het voedsel 
omgezet in melk, bij de andere in vlees. Vrouwen en mannen hebben in hun kindertijd een 
gelijk vetgehalte, maar in de puberteit gaat de groei van vrouwen en mannen uiteenlopen: bij 
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vrouwen stijgt het vetpercentage in het lichaam, terwijl mannen relatief meer spiermassa 
aankweken.  
Deze processen worden niet gestuurd door de energieopname, maar door processen in het 
lichaam. Teveel eten en gebrek aan activiteit zijn volgens Taubes eerder 
compensatiemechanismen dan oorzaken van vetzucht.  
 
Het is dan ook een enorme vergissing om obesitas te verklaren met een energiebalans, ofwel 
de wet van behoud van energie. Deze wet luidt als volgt:  
 
De toename of afname van energie in lichaamsvet is gelijk aan de hoeveelheid geconsumeerde 
energie minus de hoeveelheid bestede energie. 
 
Dat zegt echter niets over de oorzaak van gewichtstoename. Als een kamer vol is met 
mensen, kun je zeggen: “Dit wordt veroorzaakt doordat er meer mensen zijn binnengekomen 
dan er zijn uitgegaan.” Dat is echter een betekenisloze verklaring. De werkelijke vraag is: 
waarom zijn die mensen binnengekomen? Zo is het evenmin voldoende om bij overgewicht te 
concluderen dat er meer energie is binnengekomen dan uitgegaan. De vraag is hoe die 
energie binnen komt, en waarom zij wordt omgezet in vet. Er is een oudere, Europese 
hypothese over vetzucht die veel eenvoudiger is en meer hout snijdt: 
 
Vetzucht is een stoornis van excessieve vetophoping. 
 
Wanneer we te dik zijn, betekent dit dat bepaalde delen van ons lichaam zijn geprikkeld om 
meer vet op te slaan. Net zoals ons haar groeit op bepaalde plekken, krijgen we vet op 
bepaalde plekken. Dit is de zogenaamde lipophilia theorie. In 1940 was deze hypothese 
algemeen geaccepteerd bij Duitse en Oostenrijkse wetenschappers. Hij was afkomstig van 
Gustav von Bergmann en Julius Bauer. Door WO2 ontstond er echter een breuk in het 
wetenschappelijk werk. Na de oorlog waren de jonge wetenschappers in het Angelsaksische 
gebied wars van alles wat Duits was, dus werd de Duitse vooroorlogse wetenschap genegeerd. 
Ze vonden het wiel opnieuw uit, en wel verkeerd: ze concludeerden dat vetzucht een stoornis 
in de energiebalans is. 
 
Er zijn veel voorbeelden die de lipophilia theorie ondersteunen. In 1968 verscheen 
bijvoorbeeld een artikel over een stam dikke muizen, die vet uit eten aanmaakten, zelfs als ze 
werden uitgehongerd. Bepaalde lichaamscellen zijn gewoon geneigd vet op te slaan. De 
volgende vraag is nu: wat veroorzaakt deze excessieve vetophoping?  
Taubes komt met drie korte lessen: 
 
 
Les 1: 
We nemen de vetzuren los op in onze cellen en slaan ze daar op als triglyceriden - drie 
aaneengebonden vetzuren - waardoor ze in de cel blijven. Ze verlaten de cel weer als 
vetzuren. Dus: we worden dikker als we meer vetzuren opnemen en binden. 
 
Les 2: 
Hormonen reguleren het opnemen en binden van vetzuren. In de jaren ’60 was al duidelijk dat 
insuline hét bepalende hormoon is bij vetmobilisatie. Als het insulineniveau hoger wordt, wordt 
meer vet opgenomen in het vetweefsel. Gaat het insulineniveau omlaag, dan neemt de opslag 
af. 
 
Les 3: 
Onze insulineafscheiding wordt hoofdzakelijk bepaald door de koolhydraten in ons dieet. We 
scheiden insuline af in respons op suiker in ons voedsel. 
 
Conclusie, zoals geformuleerd door George Cahill in 2005: koolhydraten veroorzaken insuline, 
insuline veroorzaakt vet. Je wordt dus dik van teveel koolhydraten in je voedsel, specifiek 
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suikers. Vroeger was dit algemeen bekend. In 1963 stond in het British Journal of Nutrition 
nog: “Iedere vrouw weet dat je van koolhydraten dik wordt.” 
In een dieet uit 1951 wordt al aangeraden om minder koolhydraatrijk voedsel te eten. 
 
Taubes vat zijn verhaal nog eens kort samen. Obesitas is een stoornis in de vetaccumulatie, 
niet in de energiehuishouding. Koolhydraten veroorzaken insuline, insuline veroorzaakt vet. 
Daarmee is ook de vraag beantwoord die in het begin van het betoog werd gesteld: hoe is het 
mogelijk dat die arme gemeenschappen ondervoeding bij de kinderen hadden, maar obesitas 
bij de volwassenen? Omdat het dieet van deze gemeenschappen voor het grootste deel 
bestond uit zetmeel en andere koolhydraten.  
 
 
Vragen uit de zaal aan Taubes: 
 
Tiny van Boekel, voedseltechnoloog: U focust erg op suiker. Suiker an sich is toch niet 
schadelijk, wanneer je naar mensen met een normaal voedingspatroon kijkt? Dat hangt af van 
de rest van je dieet.  
Taubes: ‘Er zijn ook populaties die geen fruit en groente eten, maar een perfecte gezondheid 
hebben. De Masai leven op een dieet van vlees, bloed en melk, zijn zeer vitaal en hebben geen 
problemen met obesitas. De Inuit leven bijna uitsluitend op vet en vlees. Het hele idee van 
een uitgebalanceerd dieet is uitgevonden in de jaren ‘40 in Harvard. Met het bijkomende 
voordeel dat elke industrietak zijn eigen producten kon verkopen!’ 
 
Vrouw: Ik mis de connectie tussen teveel vet aanmaken en het idee dat we suiker opzij 
moeten zetten. 
Taubes: ‘De mensheid bestaat nu 2 miljoen jaar. 99,9 % van die tijd waren we jagers en 
verzamelaars. We aten dus knollen, vruchten, bladeren en vlees. Pas de laatste tienduizend 
jaar kwam het graan, en nog recenter de geraffineerde granen. Daar zijn we evolutionair niet 
op toegerust. De zogenaamde welvaartsziekten komen door de nieuwe toevoegingen aan het 
dieet.’  
 
Jonge vrouw: Ik ben arbeidsongeschikt door mijn astma. Dankzij uw boek heb ik mijn dieet 
aangepast, en dat heeft ook geholpen voor mijn astma. Ik kan nu 5 km lopen in plaats van 
500 meter, zonder een aanval te krijgen. Is dat een bekend gegeven? 
Taubes: ‘De VS heeft ook een astma-epidemie. Deze wordt ook geassocieerd met storingen 
van het metabolisme. Bij veel mensen die hun koolhydraten en suiker verminderen, neemt de 
astma af.’ 
 
Man, health coach: U geeft veel voorbeelden, maar weinig wetenschappelijk onderzoek. U 
zegt: koolhydraten verhogen insuline verhogen vet. Dat is erg kort door de bocht. Eiwit leidt 
tot een sterkere insulinerespons dan koolhydraten. En een hoger insulinegehalte leidt tot 
amyline, dat vet weer afbreekt.  
Taubes: ‘Dat eiwitvoorbeeld komt uit een onderzoek uit 1981. In dat onderzoek werd gekeken 
naar zeer mager eiwit. Alleen dergelijke proteïne levert zo’n hoge respons. Maar niemand eet 
dit normaliter. In de natuur gaan jagers altijd voor de vetste stukken eiwit. In de jaren ‘60 
gingen we geloven dat vet in het dieet hartziekten veroorzaakt, dat is dus onzin. As je teveel 
eiwit zonder vet eet, is dat zelfs zeer ongezond. Hoe meer vet je bij eiwit eet, hoe lager de 
insulinerespons. In onderzoeken kijken ze naar de insulinerespons op een termijn van vier 
uur. Wij willen weten wat er gebeurt als je een bepaald dieet jaren eet.’  
Man: Vet heeft ook de functie om gifstoffen op te slaan, zoals kunstmatige zoetstoffen. 
Daarvan wordt je dus ook dik.  
Taubes: ‘Ik ben zo sceptisch over voedingsonderzoek dat ik geneigd ben niks meer te 
geloven. Persoonlijk denk ik dat elke zoetstof beter is dan suiker.’  
 
Vrouw, bioloog: In Italië eten mensen veel pasta en zijn toch niet dik. 
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Taubes: ‘Ik krijg die vraag ook vaak over Aziaten, die veel rijst eten. Ik wijs dan vooral naar 
suiker. Mensen uit die landen eten historisch weinig suiker. Fransen eten maar half zoveel 
suiker als Amerikanen. Dat verklaart de Franse paradox van “veel calorieën en toch slank”. 
Door suikerconsumptie neemt de insulineresistentie toe en ga je extra insuline aanmaken. 
Insulineresistentie is een zeer belangrijk probleem voor de volksgezondheid. ’  
 
 
Spreker 2: Dr. Gerda Feunekes 
 
Dr. Gerda Feunekes is voedingskundige en 
Directeur Voedselkwaliteit en Smaak bij Unilever. 
Ze licht de visie van Unilever op gezond voedsel 
en duurzaamheid toe. 
Feunekes meldt dat Unilever duurzamer en 
gezonder voedsel wil produceren. Kleine stappen 
vooruit maken daarbij vaak al een groot verschil, 
door de schaalgrootte van het bedrijf. Unilever 
telt honderden merken. Dagelijks gebruiken twee 
miljard consumenten producten van Unilever. 
Qua groei en duurzaamheid stelt Unilever zich ten 
doel om nog twee keer zo groot te worden, maar de milieu-impact te halveren. 
 
In haar beleid voor gezonde voeding volgt Unilever de WHO en de wetenschappelijke 
consensus, aldus Feunekes. De wetenschappelijke inzichten veranderen continu. Mevrouw 
Feunekes gaat uit van de huidige stand van zaken in de wetenschap. De schijf van vijf geldt 
dus als uitgangspunt. Als het verhaal van Taubes zou leiden tot een andere consensus, zal 
Unilever daar in meegaan.  
 
Consumenten gaan er vaak vanuit dat verse, natuurlijke producten altijd gezonder zijn. Klopt 
dat wel? Ja, als die producten veel mineralen bevatten en minder suiker of zout. 
Nee, als er van nature harde vetten in zitten, of veel zout. Unilever kan veel doen voor de 
gezondheid door bepaalde vitaminen of mineralen toe te voegen aan een product, of minder 
zout te gebruiken.  
 
Feunekes stelt dat het vaak noodzakelijk is om voedsel te bewerken. De wereldbevolking 
groeit en een steeds groter deel van die mensen woont in steden. Dus verder van de 
voedselproductie af. Als je al die mensen wil voeden, moet je het bewerken en houdbaar 
maken. Daarvoor gebruik je dus een beetje conserveermiddel, en dat heeft nu eenmaal een E-
nummer. De Europese Commissie ziet daar streng op toe.  
Unilever stelt zich ten doel om het welzijn van 1 miljard mensen te verbeteren, door de 
productieketens te verbeteren. Dit grote hoofddoel 
heeft Unilever uitgewerkt en uitgesplitst in tientallen 
subdoelen. Zo wil Unilever meewerken aan het 
omlaag brengen van de zoutinname. Ook willen ze 
het suikergehalte in frisdranken met 50% 
verminderen.  
 
De wensen van consument blijven daarbij het 
uitgangspunt. De consument vindt gezondheid 
belangrijk, maar ook smaak, prijs, gemak en 
‘natuurlijk’. Unilever stimuleert de consument 
bijvoorbeeld om meer verse groente toe te voegen aan de kant-en-klare soep dan vroeger. 
Unilever wil zo helpen om gedragsverandering te stimuleren. De stoffen die daarbij de meeste 
aandacht krijgen zijn zout, suiker, verzadigd vet en transvet. 
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Vragen uit de zaal aan Feunekes: 
 
Maartje, Youth Food Movement: Conflicteren jullie duurzame en commerciële belangen wel 
eens, en wat doen jullie daarmee? 
 
GF: ‘We willen duurzamer produceren. Vaak gaat dat wrijvingloos, maar bij zout heb je een 
conflict. Als je minder zout gebruikt, gaan consumenten het op zeker moment merken. 
Consumenten moeten erin meegaan.’ 
 
Vrouw, voedingsadviseur: Ik ben al mijn hele leven bezig om mensen te overtuigen om 
vers te eten. Het hele bestaan van uw bedrijf is toch gebaseerd op voedsel dat niet vers is? 
GF: ‘Vers is niet onze vijand, vers voedsel is onze vriend. Bijna alle producten die we maken 
worden samen met verse producten gegeten. Ik zie daar geen conflict.’ 
 
Guus Geurts, auteur: U zegt dat Unilever in 2015 duurzame palmolie wil gebruiken. Maar 
voor palmolie en soja kunt u de kringloop niet sluiten. Hoe wilt u dat duurzaam maken?  
GF: ‘Er is nog weinig duurzame palmolie verkrijgbaar in de markt. We hebben daarom een 
ronde tafel geïnitieerd om die productie te verduurzamen. Ik ben echter geen expert in 
landbouw, dus inhoudelijk kan ik daar weinig over zeggen.’ 
 
 
 
Spreker 3: Jack Stroeken 
 
Jack Stroeken is directeur van GroentenFruit Bureau, een bureau voor marketing en 
communicatie. Bovendien is hij initiatiefnemer van het Platform Basisvoedingsmiddelen. 
Stroeken houdt een pleidooi voor vers voedsel en behoud van de eetcultuur.  
 
Stroeken begint met een stelling: we eten anno 2012 ongezond en krijgen er geen grip op. 
Voeding is een vlugJakje geworden. We besteden er geen tijd meer aan. In de media komt 
een enorme stroom van claims en berichten op ons af over wat gezond is. De consument 
wordt hier niet wijs uit en volgt zijn reflexen. 
Illustratief is een recente uitspraak van Minister Schippers: ‘De boerenmaaltijd past niet meer 
bij het moderne leven.’ Een dubieuze en onduidelijke uitspraak, vindt Stroeken. 
 
Wanneer het over gezondheid gaat, wordt er steeds over ingrediënten en stoffen gepraat. We 
eten teveel, is de boodschap. Dat geldt echter absoluut niet voor verse groente en fruit. Daar 
geldt juist: we moeten er meer van eten! 
 
Waarom vers? Stroeken vindt die discussie niet 
nodig en stelt voor de bewijslast om te draaien. 
 
Als de overheid voorlichting geeft, is dat vaak 
strijdtaal. Dit zorgt ervoor dat mensen zich 
defensief gaan opstellen en niet meer luisteren. 
Consumenten weten gezonde producten niet meer 
te herkennen. Conclusie: het lukt niet om de 
consument gezonder te maken, door hem bewust 
te maken via voorlichting. Daarom kun je beter 
onbewuste neigingen in de consument proberen 
aan te spreken, als je hem de goede kant op wilt krijgen. 
 
In de marketing zijn gemaksproducten dominant. Collectieve kennis over voedsel en 
eettradities verdwijnt. Er komt wel een enorme stroom informatie uit de media. De consument 
zit daarmee in een soort vliegtuigcockpit, met tientallen knopjes en wijzertjes, zonder de 
kennis om dit geheel te besturen. Zo krijg je een afhankelijke consument.  

 



 

26 

 
Ons genoom is voor 99,8 % identiek aan 150.000 jaar geleden. Onze eetcultuur was de 
resultante van kennis die door de eeuwen heen is opgebouwd. Door de industrialisatie zijn we 
echter uit onze traditie weggelopen. Toch zijn de structuren van die traditie er nog steeds. Als 
we die terughalen en opbouwen, kunnen we de consument weer houvast geven. Dan werk je 
via onbewuste kennis, en die werkt veel krachtiger dan bewuste kennis.  
 
De basisstructuren van onze eetcultuur zijn: 
• vers eten 
• 3 maaltijden per dag 
• samen eten 
 
Als we dit erin kunnen houden en stimuleren, behouden we een deel van de wijsheid die in 
onze eetcultuur opgeslagen lag. De supermarkten en A-merken kunnen hieraan meehelpen, 
bijvoorbeeld door groente en fruit voorin de winkel te leggen. In Nederland kies je 
bijvoorbeeld bloemkool, en dan bedenk je wat je erbij eet. Dat is typisch Nederlands. 
 
 
Vragen uit de zaal aan Stroeken: 
 
Jonge vrouw, studente: Ik heb het effect van schoolfruit gezien. Maar wat betreft samen 
eten, dat gebeurt tijdens overblijven nauwelijks. 
Stroeken: ‘Ja, de overblijven zijn een rommeltje. Dat heeft ook een dramatisch effect op 
leerprestaties. De scholen moeten daar meer regie nemen, bijvoorbeeld door zelf met 
vrijwilligers te werken.’  
 
Man, teelt groente: In Nederland wordt 3 miljard uitgegeven aan siertuinen. Waarom 
stimuleren we het verbouwen van groente niet meer? 
Stroeken: ‘Voor hobby en recreatie is zelf groente verbouwen prima, maar dat is een 
onhaalbare kaart voor de behoeften van de stad.’ 
 
Rob, student: Hebben we de landbouw hier niet verpest met pesticiden? Is het wel veilig om 
vers van het land te eten? 
Stroeken: ‘De Nederlandse groente en fruit zijn een van de meest duurzame ter wereld.’ 
 
Femke, van de Postcodeloterij: U wil mensen onbewust bekwaam maken. Hoe doe je dat? 
Stroeken: ‘Door in te spelen op de ingebakken cultuur. Wij zijn het enige land waar je 
‘bloemkool met iets’ eet. Als we investeren in die gedachtegang, behouden groente hun 
centrale rol in de maaltijd. Je kunt dergelijke signalen inbouwen in je marketing en 
communicatie.’ 
 
 
Nawoord van Dick Veerman, oprichter van Foodlog: 
 
‘Tijden de laatste lezing zat ik met Gary Taubes te kijken naar de foto van een verse maaltijd. 
Stel je voor dat we melk zouden vervangen door sinaasappelsap, en de bieten ook, en nog iets 
door appelsap. Dan is het allemaal vers en plantaardig, maar toch zouden we moddervet 
worden. Het geheim van gezond eten zit niet alleen in vers. Willen we alleen in vers geloven, 
of ook in een paar wetenschappelijke principes?’’ 
‘Daarnaast ben ik blij dat Taubes in de discussie met zaal indirect aangaf – al zal hij dat nu 
stellig ontkennen - dat het niet alleen om koolhydraten gaat, maar ook om de balans tussen 
eiwitten, vetten en koolhydraten.’ 
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Nieuwe verbindingen tussen landbouw en burger – komt er een 
voedselrevolutie? 
 
 
Op maandag 23 april vond in de Rode Hoed in Amsterdam de afsluiting plaats van de 
debatreeks It's food, stupid!, de derde reeks op rij. De avond ademde de geest van 
verandering. Moderator Felix Rottenberg, net terug uit De Wereld Draait Door i.v.m. 
de val van het kabinet, stelt dat rond de debatreeks een platform is ontstaan van 
honderden boeren, burgers, beleidsmakers, koks, enzovoort, die allemaal zoeken 
naar een transitie richting duurzaamheid. De centrale vraag de avond was een 
oproep: hoe kunnen we de transitie versnellen en de consument mobiliseren? 
Sprekers waren Dick Veerman (Foodlog), Marjan Minnesma en Sandra van Kampen 
van Stichting Urgenda, pluimveehoudster Elly de Kort, Samuel Levie van Youth Food 
Movement en Erik Fischer van Foodcentrum Amsterdam. 
 
 
Dick Veerman: “Er is te vaak sprake van ‘zoudens’ ” 
 
Dick Veerman, ex-bankier en brein achter 
Foodlog, opende met een terugblik op de zes 
afleveringen van de debatreeks. Het hoogtepunt 
lag voor hem bij de derde avond met Rob de 
Wijk en Cees Veerman, die spraken over de 
mondiale machtsverhoudingen in relatie tot 
voedsel. De Wijks’s boodschap: “We’re heading 
for war.” Als we over voedsel praten, praten we 
over onze vrijheid en democratie. De revoluties 
in Noord-Afrika zijn feitelijk het begin van 
voedseloorlogen. Er moet dus echt iets 
veranderen. Maar als het over duurzaamheid 
gaat, is er vaak sprake van “zoudens”. We zouden dit of dat moeten doen. Waar is de feitelijke 
verandering? Bij het MKB. De grote bedrijven willen ook veranderen, maar hebben te grote 
gevestigde belangen. Ze moeten eerst een zetje krijgen van de consument, voor ze echte 
stappen zetten. Daarom, aldus Veerman, is de Food Revolution gelanceerd. Die gaat 
consumenten mobiliseren om duurzame MKB’ers te steunen, en grote bedrijven een zetje te 
geven. Veerman besluit: “Laten we wat gaan doen, in plaats van te lullen. Zodat we in de 
volgende debatreeks kunnen lullen over doen.” 
 
 
Urgenda, Marjan Minnesma: “We gaan van een lineaire naar een circulaire 
economie”  
 
Urgenda werd in 2008 opgericht door directeur 
Marjan Minnesma en wetenschapper Jan 
Rotmans, om te zorgen dat Nederland sneller 
duurzaam wordt. Er werken inmiddels 12 
mensen aan de realisering van tientallen 
plannen. Duurzame energie is een groot 
aandachtspunt. Zo werden consumenten 
gemobiliseerd om samen 50.000 zonnepanelen 
te bestellen.  
Minnesma legt in sneltreinvaart uit wat Urgenda 
doet. Urgenda wil iets doen aan de grote 
wereldproblemen van oprakend grondstoffen en 
klimaatverandering en heeft een actieprogramma met een visie tot aan 2050, een agenda van 
urgente zaken die gedaan moeten worden. Als kleine club met een groot netwerk wil ze 
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koplopers helpen met opschalen. Urgenda werkt volgens de transitietheorie. Deze stelt dat een 
overgangsperiode wordt gekenmerkt door chaos, turbulentie en onzekerheid. Voor 
duurzaamheid zitten we daar middenin. Ons huidige systeem is niet duurzaam. Er zijn grote 
problemen met water en de vruchtbaarheid van landbouwgronden. We denderen op een ravijn 
af en 90% van de bevolking heeft het niet door. Concreet moeten we binnen 15 jaar over naar 
een ander systeem. We moeten naar een kringloopsamenleving. Producten worden dan 
slimmer in elkaar gezet, zodat de fabrikant de grondstoffen kan hergebruiken. De consument 
betaalt alleen voor het gebruik, niet meer voor het materiaal. Je koopt dan feitelijk geen lamp 
of wc meer, maar lamp-uren en poep-uren. De fabrikant krijgt de materialen na afloop terug 
om te hergebruiken. Een neveneffect is dat je als verbruiker zuiniger wordt. Mensen die niks 
hebben met duurzaamheid, maar zonnepanelen plaatsen, zien dat het wat oplevert en gaan 
dan ook energie besparen.  
Zo ga je van een lineaire (van grondstof tot afvalberg) naar een circulaire economie (van 
fabrikant naar fabrikant).  
Dit alles vraagt ook om een nieuwe politiek. Gelukkig komt die er ook. Wij hopen op een 
overheid die industriepolitiek durft te voeren keuzes maakt: dit willen wij en dat niet meer. De 
overheid moet de verandering faciliteren. Dat betekent niet regisseren, wel sturen met ideeën.  
We hoeven echter niet te wachten op de overheid. Urgenda ziet veel actie in de samenleving 
en nieuwe coalities. Als consumenten kunnen we gezamenlijk een markt creëren. Als boeren 
weten dat ze een jaar lang gegarandeerd inkomsten hebben, kunnen ze innoveren. Hebben ze 
die inkomsten niet, dan valt de innovatie weg. We moeten het heft in eigen handen nemen.  
 
 
Sandra van Kampen: “Doe mee aan de Food Revolution” 
 
Sandra van Kampen is adjunct-directeur van Urgenda en 
spreekt over de “Food Revolution”, die op 31 maart j.l. werd 
gelanceerd in Bleiswijk door haarzelf en Dick Veerman. Deze 
revolutie wil alle individuen verenigen die de transitie naar een 
duurzamere landbouw en voeding willen versnellen. Van 
Kampen laat eerst een filmpje van de aftrap zien. Daarbij wordt 
het manifest “Building the food revolution” gepresenteerd. Het 
manifest wil een gemeenschappelijke richting bieden die open is 
en toch het verschil kan maken. Dit leidt tot 9 slimme principes 
voor productie en consumptie: 
1. Doe het samen 
2. Sluit kringlopen regionaal 
3. Houd ook de geldstromen regionaal 
4. Wees biodivers wijs 
5. Sjouw niet met halffabricaten of levende dieren 
6. Produceer regionaal en drijf inter-regionaal handel:  
7. Denk EEEE (Economisch, Ecologisch, Ethisch en Esthetisch) 
8. Zorg voor een gezond eetpatroon  
9. Verzamel revolutionair durfkapitaal in een beleggingsfonds 
 
Na het filmpje voegt Van Kampen toe dat de verandering vanuit het MKB moet komen. Het 
MKB kan echt vernieuwen. Als voorbeeld noemt ze De Natuurhoeve, een zuivelbedrijf in 
IJsselstein met 10 aangesloten melkveehouders. Het bedrijf is niet biologisch maar wel 
indrukwekkend duurzaam, “voorbij biologisch” volgens Van Kampen, met zorg voor klimaat, 
bodem, landschap en een gesloten nutriëntenkringloop. Ze hebben een eigen huismerk 
waarvoor ze een meerprijs ontvangen. Verrassenderwijs is de hangop van AH ook afkomstig 
van De Natuurhoeve. Dat staat echter niet op de verpakking. Er staat een Rolls Royce in het 
schap, maar hij wordt verkocht als een Opel. Albert Heijn wil het product liever anoniem 
houden: dan kunnen ze het straks makkelijk vervangen door iets goedkopers, met minder 
duurzaamheid. Dat is zonde. De anonimiteit moet worden doorbroken en de juweeltjes 
verdienen onze steun. 
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Platform www.nieuwvers.nu wil die producenten een kans geven en in het licht zetten. De 
mensen die het manifest ondertekenen en zich aanmelden als voedselrevolutionair, zullen 
gemobiliseerd worden om de juweeltjes de aandacht te geven die ze toekomt. Zo’n beweging 
start klein. Maar als we duizend mensen hebben gaat het snel. “Ik roep jullie op te tekenen en 
mee te doen”, besluit Van Kampen.  
 
 
Vragenronde 
Tijdens de vragenronde stelt Felix Rottenberg 
dat Albert Heijn haar leveranciers slecht en laat 
betaalt. Willem & Drees krijgen pas na vier 
maanden hun geld en dat is belachelijk.  
Rottenberg roept de Food Revolution op om iets 
te organiseren zodat dit publiekelijk bekend 
wordt, een prikactie zodat AH dit soort streken 
nalaat. Op dezelfde manier is Unilever immers 
van de plofkip afgestapt.  
 
Rottenberg: Hoe zien jullie de veranderingen in 
de supermarkt voor je, over tien jaar? 
Urgenda: Wij willen vooraan in de winkel liggen. 100 meter schap voor regionale producten. 
Een manager van Plus supermarkten voegt toe: Wij verkopen al regionale producten, o.a. van 
het merk Gijs. We hebben inmiddels uitsluitend fair trade bananen en vrije-uitloopeieren. Over 
tien jaar zijn we nog steeds geen natuurvoedingswinkel, maar we hebben nog meer duurzame 
en biologische producten.  
 
Rottenberg: Waar zitten de grote belangen die het proces van verandering vertragen? 
• Sandra van Kampen: vleesconsumptie. 
• Persoon in zaal: Europese subsidies. 
• Persoon in zaal: De prijsvechterij. Als we voor het laagste prijsje moeten gaan, kun je die 

duurzaamheid nooit leveren. 
• Piet van IJzendoorn, biologisch veehouder: de landbouw is ingebed in een financieel-

economisch veld dat niks met landbouw te maken heeft en er niets van begrijpt. Zorg 
daarom dat landbouw regionaal duurzaam is en richt je niet teveel op export. Het 
hoofddoel van de landbouw moet zijn om de aarde gezond te maken. 

 
Man die bedrijf heeft met vleeskippen: Wij willen 4 bedrijven sluiten en op 1 grote locatie 
bijeenbrengen. Daarmee kunnen we het transport verminderen en reststromen reduceren en 
opschonen. Wij hebben veel last van stigmatisering in de vleesveehouderij. Maar wij maken 
het voedsel voor de man in de straat, en die kan geen biologische kip betalen. Volgt applaus. 
 
 
Elly de Kort: “Onze dochter wil het bedrijf nu wél 
overnemen” 
 
Elly de Kort is pluimveehoudster en vicevoorzitter bij ZLTO. Ze 
had een reguliere pluimveehouderij, tot ze in 2007 met 
Volwaardkippen begon. Dit ras groeit wat langzamer, krijgt 
meer ruimte in de stal, en heeft een overdekte uitloop. Daarna 
is het hele bedrijf veranderd, en heeft ze ook 
kinderdagopvang, en opvang van beginnende Alzheimer-
patiënten. De Kort vertelt dat ze na 35 jaar vleeskuikens niet 
meer op dezelfde manier wilden doorgaan. Ze heeft toen 
samen met ZLTO, retailers en de dierenbescherming het 
project met de Volwaardkip ontwikkeld. De Dierenbescherming 
kende een ster toe en stak daarmee zijn nek uit. De retail 



 

30 

beloofde een jaar lang het vlees af te nemen, en zo slaagde het project. 
 
Hierdoor is er veel veranderd op het bedrijf. "We werden ons nu pas bewust waar ons vlees 
naartoe ging", aldus De Kort. Eerder hield ze zich daar nooit mee bezig. Een ander positief 
gevolg: "Onze kinderen had eerder nooit interesse om het bedrijf over te nemen. Maar na de 
overschakeling vond onze jongste dochter het leuker en interessanter. Ze wil het bedrijf nu 
overnemen. En mijn man zei op zeker moment: nou voel ik me weer kippenboer.” Hij wil 
graag doorwerken na zijn 65e en op deze manier kant dat.  
Er wordt te weinig gesproken over het plezier in het werk. Als boer maak je veel uren en werk 
je zeven dagen per week. Maar als het werk leuk is, maakt dat niet uit. We hebben nu een 
zichtstal waar je zo een blik in de stal kan werpen van buitenaf. We organiseren ook 
besprekingen op scholen. Met de kinderopvang erbij hebben we een levensvatbaar bedrijf."  
 
Vraag uit de zaal:  
 
Man: Gebruiken jullie preventief antibiotica? 
EdK: Nee, we hebben Volwaard kippen sinds 
2007 en we hebben sindsdien nooit meer 
antibiotica hoeven gebruiken. We zorgen dat 
de kippen gezond blijven en houden ze bezig, 
bijvoorbeeld door pakken stro in de uitloop, 
waarin ze kunnen scharrelen. Daar hebben we 
lol in. Antibiotica zit ook niet in het voer, dat 
mag sowieso niet meer. Toen we nog een 
reguliere pluimveehouderij hadden, hebben 
we te maken gehad met een hardnekkige bacterie. Daar zijn we nu vanaf. 
 
 
Samuel Levie en Erik Fischer 
 
Het laatste onderdeel van de avond is een gesprek tussen twee generaties: Samuel Levie en 
Erik Fischer. De zaal, gemodereerd door Felix Rottenberg, doet mee. Samuel Levie is oprichter 
en ex-voorzitter van de Youth Food Movement. Hij is tevens kok en cateraar. Erik Fischer was 
directeur van AGF-leverancier Vroegop, oprichter van groothandel De Kweker, en is nu 
voorzitter van Food Center Amsterdam. Het driegesprek wordt ingeleid met een filmpje over 
het Food Center, dat vooral gaat over slimme logistiek. Het Food Center levert het meeste 
eten voor de Amsterdamse horeca. Het filmpje toont dat hiervoor allerlei alternatieve 
vervoermethoden zijn, los van de gangbare logistieke systeem. Bijvoorbeeld per elektrische 
boot, elektrische vrachtauto, of per fietskoerier. Op die manier kan de logistiek veel 
duurzamer en esthetischer. 
Na de film vertelt Erik Fischer over zijn carrière. Hij heeft De Kweker indertijd opgericht om 
een totaalaanbod van voedsel te hebben op 1 plek en de stad met voedsel te verbinden.  
Samuel Levie is naast zijn (ex-)voorzitterschap van de YFM worsten gaan maken, want: "Als je 
voedsel wilt begrijpen, moet je met je handen in 
de klei." Volgens Levie is er een nieuwe 
generatie die niet is opgegroeid in direct contact 
met natuur en landbouw; die generatie zoekt 
naar nieuwe verbindingen.  
Rottenberg noemt Fischer een representant van 
de oude wijze generatie, en Levie van de jonge 
vooruitstormende generatie. Fischer reageert 
daarop met een grapje over leeftijdsdiscriminatie 
en stelt dat er geen tegenstelling is: we zijn 
allemaal bezig met een revolutie.  
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Vraag Rottenberg: Wat is het grootste obstakel voor die revolutie?  
Samuel Levie: "We moeten genoegen leren nemen met wat minder. Maar minder op het ene 
gebied betekent verrijking op andere gebieden."  
Erik Fischer ziet vooral de logistiek als uitdaging. "Als je deze revolutie niet goed logistiek 
invult, loopt hij vast. Als 1 miljoen mensen in hun eentje naar de boer gaan rijden om 
producten te kopen, gaat het niet goed en is het niet duurzaam."  
Samuel Levie vertelt dat hij met de Youth Food Academie in Londen is geweest om inspiratie 
op te doen. Ze werden rondgeleid door Carolyn Steel [die sprak tijdens het eerste debat]. Zij 
liet zien hoe de stad historisch helemaal was opgebouwd om voedsel heen. Hij hoopt dat 
Amsterdam over 15 jaar ook een systeem kent waarbij voedsel in het middelpunt staat. De 
productie en handelsketen moet transparant worden gemaakt, zodat het systeem staat op een 
basis van vertrouwen. 
Fischer verwacht, net als Dick Veerman, dat de veranderingen gaan komen van het MKB. 
"Vraag naar die juweeltjes op het food center. Het is bijvoorbeeld heel interessant wat er met 
sappen gebeurt, zoals van Schulp."  
 
 
Tot slot 
Tot slot bevraagt Felix Rottenberg nog enkele prominente aanwezigen en organisatoren. Wat 
moet er in de volgende debatreeks worden besproken? 
 
Guus Geurts, auteur en milieukundige: "Die duurzame revolutie is mooi, maar 90% van de 
consumenten gaat nog steeds voor de laagste prijs. De overheid moet het marktbeleid 
aanpassen, want anders redden we het niet."  
 
Wouter van der Weijden, directeur Stichting CLM: 
"Ik las vorige week iets dat me intrigeerde, namelijk dat Wageningen samen met Amsterdam 
kennis naar China gaat brengen over voedselproductie voor de stad. We kunnen met ons 
debat helpen dat Wageningen de goede kennis exporteert, niet de kennis van gisteren."  
 
Bert van Ruitenbeek, directeur Ecominds en Stichting Demeter: 
"Cees Veerman zei tijdens zijn lezing: eten is de meest intieme manier om je met je omgeving 
te verbinden. Een parafrase van een uitspraak van Wendell Berry. Het draait allemaal om 
kennis en bewustwording. Als de bewustwording wegvalt, gaat het alleen nog over de prijs. 
Voor de volgende reeks zet ik dus weer in op kennis en bewustwording. Wat betreft kennis zie 
ik toch weer verwarring bij Urgenda over Pura Natura. Als je daarin meegaat en het biologisch 
gaat noemen, ben je straks de glastuinbouw in de volle grond kwijt."  
 
Biologisch topkop Eric van Veluwen sluit de debatreeks af met 
de aankondiging van een interessante lezing van professor 
Rick van Baaren over onbewuste gedragsbeïnvloeding, op 26 
april in Wageningen. "Over de hapjes: alles is veganistisch en 
komt uit de regio ... met o.a. pesto van zevenblad uit eigen 
tuin. Eet smakelijk!" 
 


