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…Voedselzekerheid vandaag … 



Malthus 

“The power of population is indefinitely 

greater than the power in the earth to 

produce subsistence for man". 
Malthus T.R. 1798. An essay on the principle of population.  



Mondiale voedselproductie – 1960 - 2000 
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Groene revoluties 

Discontinuïteit in productie trends 



Groene revoluties 

Water management  water 

Bodemvruchtbaarheid  nutriënten 

Nieuwe kort stro rassen  plantenveredeling 

Plagen, ziekten, onkruid beheersing 

Aanwezigheid van functionerende instituties 

Politieke wil 

Functionerende markten 

Geen groene revoluties in Afrika 



Voedselbeschikbaarheid per hoofd 
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Mondiale beschikbaarheid van voedsel 



Honger in de wereld (data 2008) 



Honger in de wereld (data 2008) 



Honger: een kwestie van verdeling 

Er is op dit moment voldoende voedsel 

Het grootste probleem is toegang tot voedsel 

Uitdaging: versterken economische ontwikkeling 

Begin bij de landbouw 



Investeren in de landbouw 



Begin bij de landbouw 



Begin bij de landbouw 



Productiviteitstoename in Nederland 

Landproductiviteit  

 x 5 - 6 

Arbeidsproductiviteit   

 x 200 - 300 
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Graanproductie in NL tussen 1400 and 2000 



…Voedselzekerheid morgen … 



Groei van de wereldbevolking  





Bevolkingsdichtheid (aantal personen per km2) 

Bron: Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening – Vrije Universiteit 





Behoefte aan plantaardige productie in 2050 

Een bevolking van 9-10 miljard 

Toegang tot een rijk calorisch dieet 

Toegang tot een dieet gebaseerd op dierlijke 

producten 

 In 2050 is een dubbele hoeveelheid plantaardige 

producten nodig voor voedsel en veevoer 



Een dubbele plantaardige productie 

Uitbreiden 

landbouwgronden 

Verhogen productie 

per ha 







Productie ecologie 

De relatie tussen potentiële, haalbare en actuele opbrengsten en groei definiërende, 

groei beperkende en groei kortende factoren (Rabbinge, 1993)  



Twee strategiën 
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Problemen in Afrika 

1. Verweerde bodems 

2. Onregelmatige regenval 

3. Endemische (plant- en dier)ziekten 

 Schaarse hulpbronnen als basis, kwetsbaar 

milieu  



Problemen in Afrika 

4. Afwezigheid van dominante voedselgewassen 

(elders rijst, tarwe en maïs) 

5. Een groot aantal landbouwsystemen 

 Behoefte aan vele verschillende technieken 



Problemen in Afrika 

6. Dominante rol voor vrouwen – beperkte toegang 

tot hulpmiddelen 

7. Lage land- en arbeidproductiviteit 

 Hoe concurrerend worden?  



Problemen in Afrika 

8. Gebrek aan investeringen in agrarisch 

onderzoek 

9. Gebrek aan kennisinfrastructuur 

10. Gebrek aan functionerende academische 

instituten 

11. Braindrain 

 Behoefte aan investeringen in onderzoek en 

onderwijs 

NERICA 



Problemen in Afrika 

12. Niet functionerende lokale en regionale markten 

13. Verouderde landrechten 

14. Geen stimulerende politieke en economische 

omstandigheden 

15. Ontoereikende capaciteit om mondiale politieke 

besluitvorming te beïnvloeden 

16. Gebrek aan goed beleid 

 Behoefte aan vernieuwing van institutionele 

arrangementen 



…Duurzame ontwikkeling… 



Duurzame landbouw 

Watergebruik, landgebruik, voedselzekerheid, 
energiezekerheid en rurale ontwikkeling zijn nauw 
met elkaar verbonden 

Duurzame ontwikkeling speelt in deze context 
een grote rol 

Brede ondersteuning voor verhoogde 
productiviteit 

Brede politieke betrokkenheid bij duurzame  
landbouw 

Geen duidelijke consensus over wat duurzame 
landbouw is 



Duurzame landbouw 
Plantaardige en dierlijke productiesystemen die op lange 
termijn het meest efficiënt gebruik maken van  beperkte 
hulpbronnen om te voldoen aan de behoefte van de mens 

Behoeften van de mens 
Voedselzekerheid en bio-producten 

Economische levensvatbaarheid  

Milieu kwaliteit  

Sociale gelijkheid 

Beperkte hulpbronnen 
Land 

Water 

Nutriënten 

Genetische hulpbronnen 

Arbeid 



…De toekomst… 
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