A Farm to Fork Strategy - For a fair, healthy and environmentally-friendly
food system
We kunnen erop vooruitgaan, maar bijsturing is nodig om de landbouw klimaatneutraal te maken

Wannes Keulemans, coördinator van de metaforum-werkgroep voedselzekerheid en professor
emeritus plantenbiotechniek van KU Leuven

Dit document is een voorlopig document dat werd opgesteld naar aanleiding van de hoorzitting van
de commissie Landbouw van het Vlaams parlement van 1 juli 2020. Er kunnen nog kleinere
aanpassingen aan dit document gebeuren. Het definitieve document zal later aan de leden worden
toegestuurd.

Onlangs stelde de Europese Commissie haar Farm-to-Fork (F2F)- of Boer-tot-Bordstrategie voor. Die
vormt de basis voor het beleid dat richting moet geven aan alle schakels in ons voedselsysteem. De
strategie ligt op tafel. De concrete richtlijnen zullen de komende jaren worden uitgewerkt. Iedereen,
van landbouwer tot consument, heeft belang bij een doelgerichte implementatie.
Deze tekst is een kritische reflectie op de strategie, en beoogt in de eerste plaats om beleidsmakers
en stakeholders te informeren over wetenschappelijke inzichten gerelateerd aan de
voedselproblematiek en voedselproductie in het bijzonder. Een aantal van deze inzichten zijn in de lijn
van de Boer-tot-Bord Strategie. De Europese Commissie stelt in haar strategie echter ook een aantal
doelen voorop die ingaan tegen de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
De wetenschappelijke onderbouwing van de Europese strategie is cruciaal. De output van
wetenschappelijk onderzoek vergt echter vaak ook duiding. In die context bevat de bijlage van dit
document duiding bij de gebruikte referenties.

Algemeen kader
De Boer-tot-Bordstrategie kadert binnen de Europese Green Deal. De verwachtingen binnen de sector
waren hooggespannen. De uitdagingen zijn immers niet min want klimaatverandering laat zich voelen
in de landbouw. De druk van landbouw op het milieu en klimaat wordt steeds groter en de
biodiversiteit gaat achteruit. Steeds minder jongeren gaan bovendien aan de slag in de
landbouwsector. En ook aan de consumptiezijde is actie urgent. Ondanks de vele campagnes en de
promotie van gezonde voeding lijden steeds meer Europeanen aan overgewicht. Om deze problemen
aan te pakken in streeft Europa naar een klimaat-neutrale voedselketen en een duurzaam
voedselsysteem dat voedselzekerheid, inclusief gezond én betaalbaar voedsel, garandeert.
Het is in elk geval de eerste keer dat de Europese Commissie een geïntegreerd beleid voorstelt waarbij
de landbouwproductie, de verwerking van landbouwproducten en de consumptie aan elkaar
gekoppeld worden. Dat lijkt evident, maar wie de geschiedenis van het Europese landbouwbeleid
kent, zal beseffen dat deze integrale strategie een hele omwenteling betekent. Deze evolutie is zonder
meer toe te juichen.
De strategie blaakt van ambitie. Zo streeft Europa naar een halvering van de voedselverliezen tot 10%
van de productie tegen 2030 en wordt, geheel terecht, de nadruk gelegd op onderzoek en
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ontwikkeling, databeheer en biotechnologie. Zowel technologische als sociale en organisatorische
innovatie zullen nodig zijn om de gewenste omwenteling te realiseren. De reductie van de
voedselverliezen vermindert de druk op milieu en landgebruik, waardoor er ruimte vrijkomt voor
natuur, bebossing en biodiversiteit. Positief is ook dat meer aandacht gaat naar de relatie tussen
gezondheid en voeding. Een aanpassing van ons voedingspatroon wordt nagestreefd, waarbij een
gezond dieet bestaat uit minder rood vlees, minder suikers, koolhydraten en vetten en meer groenten,
fruit en volle granen. Ook de prijsvorming zou aangepakt worden met een doorrekening van externe
kosten voor klimaat, milieu en omgeving als belangrijk nieuw element en met de bedoeling producten
te ‘belonen’ met minimaal impact op dit gebied. Dit alles duidt op een nieuwe en verfrissende wind.
Toch heeft het plan enkele zeer belangrijke beperkingen, die twijfels doen ontstaan over het bereiken
van de doelstellingen. Hieronder gaan we kort in op deze beperkingen en verbeterpunten, en dit
vooral bekeken vanuit de productiezijde.

Nood aan een grondig analyse
Men zou verwachten dat eerst een grondige analyse zou gebeuren van ons huidig voedselsysteem
en de evolutie ervan om vervolgens de knelpunten te identificeren en hiervoor oplossingen naar voor
te schuiven. Vandaag wordt immers de basis gelegd voor een verdere uitbouw van een beleid dat
richting moet geven aan alle belangengroepen in de keten. De analyse blijft echter grotendeels
beperkt tot de stelling dat ons huidig voedselsysteem, en dan vooral de voedselproductie, niet
duurzaam zou zijn. Hiervoor worden de klassieke argumenten gebruikt zoals bodemdegradatie,
achteruitgang van biodiversiteit, verontreiniging van bodem, water en lucht maar dit allemaal zonder
kwantitatieve data en zonder vermelding van de positieve trends die aangeven dat binnen ons huidig
voedselsysteem ook betekenisvolle stappen kunnen gezet worden en zelfs al gezet zijn naar een
kleinere impact op klimaat, biodiversiteit en milieu. Het document F2F suggereert dat om tot een
grotere duurzaamheid van de voedselproductie te komen een alternatief productiesysteem beter is
en moet gestimuleerd worden. Het betreft dan in het bijzonder biologische landbouw en agroecologie. Helaas vinden we daar in de nota nergens onderbouwde argumenten waarom deze
productiesystemen beter zouden zijn voor de beoogde doelstellingen.
Wat ook ontbreekt is een motivatie voor de 50% vermindering van het gebruik van pesticiden en
waarom de Europese landbouw 20% minder mag bemesten. Nog meer verontrustend is het volgende:
er wordt nergens een analyse gemaakt of met de voorstellen wel het beoogde doel bereikt wordt. Wie
zulke analyse wel tracht te maken en het impact van de maatregelen tracht in te schatten op basis van
bestaande wetenschappelijk onderbouwde gegevens, komt tot de vaststelling dat we er op een aantal
vlakken mogelijk op achteruitgaan in plaats van vooruit, zoals verder in de tekst wordt verduidelijkt.
De huidige strategie houdt weinig rekening met de regionale verschillen in Europa want de Boer-totBordstrategie heeft betrekking op de volledige Europese Unie. Dat de hele Europese Unie wordt
betrokken is een krachtig en belangrijk signaal maar voedselproductie is per definitie wel sterk
gebonden aan regionale karakteristieken. Wetenschappelijk onderzoek toont het belang van een
goede balans tussen duurzaam intensifiëren enerzijds en behoud en uitbreiding van natuurgebieden
anderzijds. Er zit heel wat potentieel in het idee om de regionale diversiteit en de verschillen in
productiviteit ook centraal te stellen in de Europese strategie.
De tekst vertoont belangrijke hiaten. Het voornaamste hiaat is dat er weinig gezegd wordt over de
landbouwers zelf. Zij zijn de kern van ons voedselsysteem, maar nergens in de tekst wordt aandacht
besteed aan bedrijfsopvolging, die bedreigend is voor de toekomst van de landbouw, of voor de
problemen van jonge boeren. Laat dit duidelijk zijn: er is geen voedselproductie mogelijk zonder
boeren.
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Het voorstel bevat bovendien veel maatregelen en intenties die op zich best positief, maar weinig
concreet zijn, soms tegenstrijdig en weinig samenhangend. Bijna nergens in de tekst worden concrete
cijfers genoemd, behalve voor de biologische landbouw, die moet groeien tot 25%, voor de
vernoemde vermindering van de pesticiden en meststoffen en de reductie van de voedselverspilling
met 50%. Een probleem bij dit laatste is dat we weinig goede cijfers hebben over hoe groot deze
verspilling juist is en waar deze zich in de voedselketen concreet situeert.

Berekenen van impact
Hieronder trachten we voor een aantal maatregelen de impact in verband met verandering in de
voedselproductiesector te berekenen. Dergelijke berekeningen zijn cruciaal voor een doelgerichte
strategie.
De perceptie dat biologische landbouw beter zou zijn voor milieu, klimaat en biodiversiteit is fout.
Deze misopvatting komt op vele plaatsen in de tekst terug. Op basis van wetenschappelijk studies
blijkt dat:
 biologische landbouw in de meeste gevallen meer eutrofiëring veroorzaakt, meer verzuring
per éénheid product die wordt afgeleverd (Clark en Tilman, 2017);
 biologische landbouw een negatieve impact heeft op landgebruik en de daaraan gekoppelde
CO2 kost en op het verlies aan biodiversiteit en de prijsvorming (Bellora, 2014);
 biologische landbouw zeker niet altijd beter is voor de levering van ecosysteemdiensten
(Boone et al. 2019).
Het misverstand dat bio-landbouw milieuvriendelijke zou zijn is ten dele te wijten aan het feit dat
wetenschappelijke studies heel dikwijls de impact bekijken per éénheid land (dus per ha
landbouwgrond). Maar dat is niet de juiste maat. Een belangrijke trade-off van de bio-landbouw is
immers de lagere productie per ha waardoor er ongeveer 25% meer grond nodig is dan in de
conventionele landbouw. Die lagere productie van bio-landbouw is een inherente en dus te
verwachten eigenschap van het bio-landbouwsysteem: er worden immers geen synthetische
meststoffen gebruikt en het arsenaal aan bestrijdingsmiddelen wordt sterk ingeperkt. Het gevolg is
dat de opbrengsten per ha wel lager moeten liggen. Dat betekent niet enkel dat er meer ruimte nodig
is maar ook de dat milieu-impact per éénheid product dikwijls groter is dan die van conventionele
landbouw.
De 25% doelstelling biologische landbouw (dit is 15% meer dan vandaag) zal dus onvermijdelijk ten
koste gaan van natuur en zal leiden tot de ontbossing van ongeveer 6.6 miljoen ha (zowat 10 keer de
landbouwoppervlakte van Vlaanderen). Anders gesteld, indien we de productie wensen te behouden
en het huidige biologisch landbouwareaal uitbreiden naar vooropgestelde doel, dan is er 6.6 miljoen
ha extra land nodig. De vraag die daarbij uiteraard stelt luidt: waar haalt Europa deze extra
landbouwgrond ? De kans is groot dat het aansnijden van extra land voor productie buiten de EU
gerealiseerd zal worden (Smith et al., 2019), bijvoorbeeld in de Braziliaanse Cerrado of de Amazone.
Daarbij verschuift Europa de problematiek naar meer kwetsbare landen en bovendien naar de meest
kwetsbare groepen in deze landen.
Ontbossing leidt niet alleen tot minder natuur maar ook tot bijkomende kosten door verandering van
landgebruik en verlies aan biodiversiteit. De aan de ontbossing gekoppelde recurrente CO2-emissie
kost bedraagt 50 Mton per jaar, ca. 11% van deze van de huidige EU landbouw (ongeveer 450 Mton
CO2). Daarbij komt dan nog de eenmalige kost van de ontbossing die voor 6.6 Mha ongeveer 3300
Mton CO2 bedraagt.
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Bepaalde strekkingen binnen de agro-ecologie willen veel verder gaan en baseren zich op de IDDRI
studie die werd gepubliceerd door Poux en Aubert (2018). Hierin wordt de theoretische denkoefening
gemaakt dat volledige landbouwoppervlakte in de EU agro-ecologisch wordt ingevuld. Belangrijk is te
vermelden is dat agro-ecologisch in dit rapport impliceert dat het vooral om biologische landbouw
gaat1, die als agro-ecologie wordt voorgesteld. Om dezelfde productie in de EU te realiseren als in dit
rapport wordt voorgesteld, heeft de conventionele landbouw 78 Mha minder nodig dan de agroecologische (bio)landbouw. Als we een dergelijke oppervlakte zouden bebossen wordt er jaarlijks 585
Mton CO2 opgevangen, wat veel meer is dan de EU uitstoot door landbouw.
Het huidige voorstel van een drastische uitbreiding van het biologische landbouwareaal is dus geen
vooruitgang. Het is dan ook wenselijk dat de Europese Commissie deze piste verlaat en inzet op
duurzaamheidsverbetering, onafgezien van de productiewijze. Dat zou hoe dan ook een algemeen
principe moeten zijn: een overheid dient milieudoelstellingen te formuleren. Het is niet wenselijk
hiervoor een bepaalde productiemethode op te leggen.
In de tekst is er ook sprake van het stimuleren van bio-energie, onder meer via vergisting van dierlijk
mest. Het moet duidelijk gesteld worden dat biobrandstoffen uit energiegewassen, weliswaar niet
expliciet vermeld in de tekst, geen optie kunnen zijn. Berekeningen leren dat de CO2 kost van bioenergie uit energiegewassen hoger is dan deze van fossiele brandstoffen. De CO2 kost van energie
uit tarwe is zelfs meer dan het dubbele (Searchinger et al., 2018). Met andere woorden: het gebruik
van zogenaamde energiegewassen voor het opwekken van energie i.p.v. fossiele brandstoffen doet
het klimaat sneller opwarmen.
Bekijken we de conventionele landbouw nog eens opnieuw, dan stellen we vast dat er in de EU, en
vooral in Oost en Zuidoost Europa een grote productiekloof bestaat. Voor tarwe, gerst en maïs zou
deze zelfs 42% bedragen (Schils et al., 2018). Met andere woorden: we zouden voor deze gewassen
hetzelfde kunnen produceren op ongeveer de helft van de oppervlakte wanneer deze productiekloof
zou gedicht worden. We kunnen veronderstellen dat deze productiekloof ook voor de volledige
landbouwproductie in Zuidoost en Oost Europa geldt. Door deze te halveren zou er ongeveer 21% van
de huidige landbouwoppervlakte zou kunnen vrijgemaakt worden voor bebossing en natuur. Dit levert
per jaar 280 Mton CO2-captatie op wat een reductie van de broeikasgasuitstoot van de EU landbouw
met 66% betekent. Op basis van een goed uitgewerkt plan moet dit te realiseren zijn binnen een
tijdsbestek van 20 jaar. Wanneer we met een doordacht beleid deze gronden vrijmaken in
biodiversiteitshotspots, kunnen we de biodiversiteit en de natuur versterken. Het zou aangewezen
zijn dat rond deze hotspots een bufferzone met meer extensieve landbouwvormen zou aangelegd
worden, waarin bio-landbouw en agro-ecologie zeker hun plaats verdienen. Dit 3
compartimentensysteem (natuur, extensieve landbouw, intensieve landbouw) heeft volgens recent
Engels onderzoek (Finch et al., 2019) een positief effect op biodiversiteit met behoud van voldoende
productiviteit. Het dichten van de productiekloof is bovendien essentieel om duurzaamheidsnormen
op te leggen die de concurrentiepositie van de diverse EU landen niet te hypothekeren.
Om de beoogde doelen van het dichten van de productiekloof te kunnen bereiken zullen we, net zoals
bij de groene revolutie, bemesting en ziektebestrijding moeten optimaliseren, of anders gesteld
duurzaam moeten intensifiëren. Er is consensus over het feit dat we in Europa kampen met een
stikstofprobleem, zowel overbemesting in bepaalde gebieden als te weinig bemesting in andere
gebieden. Stikstofgebruik dient gericht te gebeuren en er dient ingezet te worden op een verhoging
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Het ligt buiten de scope van dit rapport om hier op in te gaan. Toch is het, zowel voor beleid als voor
wetenschappelijk onderzoek, belangrijk om te houden aan internationale of Europese definities van agroecologie, indien deze beschikbaar zijn.
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van N-efficiëntie en op reductie van de verliezen. Eenzelfde probleem van overbemesting geldt voor
fosfor. In weiden waar stikstof via vlinderbloemigen kan ingebracht worden, bestaat die mogelijkheid
niet voor fosfor, zodat daar dan weer fosfortekorten kunnen ontstaan.
Duurzaam intensifiëren houdt dus in dat we op sommige plaatsen meer moeten bemesten en meer
pesticiden gebruiken en op andere net minder. We zullen onze input vooral zo goed mogelijk moeten
inzetten met als doel een daling van de milieu-impact. De Commissie schuift in haar voorstel een
specifieke productiewijze naar voor om een daling van de milieu-impact te bereiken – met name
biologische landbouw en agro-ecologische praktijken – en verliest daarmee het eigenlijke doel uit het
oog.
Het huidige voorstel van de Commissie – met name om bemesting algemeen te verminderen met
respectievelijk 20% en ziektebestrijding met 50% - houdt wel degelijk een risico in. ‘Baat het niet het
schaadt ook niet’ gaat hier dus zeker niet op. De doelstelling is immers generiek geformuleerd, als
streefcijfer voor de Europese Unie als geheel. Sommige regio’s hebben, vanuit het perspectief van
duurzame productie, baat bij meer bemesting en gewasbestrijdingsmiddelen om de productiekloof te
dichten. Dat gegeven wordt niet erkend in de F2F strategie. Voor dergelijke regio’s is de
vooropgestelde doelstelling contraproductief en zal de milieukost van de landbouw stijgen. Voor het
dichten van de productiekloof tot 20% voor tarwe, gerst en maïs is er in Oost-Europa een extra
behoefte aan bemesting. Voor stikstof werd deze berekend op respectievelijk 87, 77 en 43 kg N/ha. In
totaal zou er voor alle EU landen samen voor deze gewassen een stikstofkloof zijn van 3.3 Mton.
Ook een blinde reductie van gebruik van pesticiden zal de productie aanzienlijk doen dalen (Oerke,
2006; Keulemans et al., 2019) in plaats van doen stijgen, waardoor er opnieuw meer grond nodig is
(en meer ontbossing). Bij de vooropgestelde daling van 50% is een productievermindering van 15%
reëel, wat overeenkomt met 200 Mton vermindering van CO2 captatie door ontbossing. Wellicht is de
regelgeving in Europa streng genoeg om de Europese bossen hiertegen te beschermen: meer dan
waarschijnlijk zal de nodige ontbossing dan ook gebeuren buiten Europa, vooral in het Zuidelijk
halfrond en zullen er meer landbouwproducten worden geïmporteerd. Europa wentelt zo zijn
problemen af op dat gedeelte van de wereldbevolking dat nu als moeite heeft om zich van
voedselzekerheid en een waardig bestaan te verzekeren.
Het EU voorstel gaat er ook van uit dat pesticiden schadelijk zijn voor de gezondheid, terwijl de
veiligheidsmarges voor toxische effecten juist zeer groot zijn en dat er ook geen aantoonbare
problemen zijn voor de gezondheid bij correct gebruik. Pesticiden zijn vandaag ook minder toxisch en
minder persistent (Fernandez-Cornejo et al., 2014), wat zich reflecteert in minder vervuiling en in
toename van insectenpopulaties in en rond het oppervlaktewater (Van Klink et al., 2020). Bovendien
is het onduidelijk of de bio-pesticiden, in de tekst ‘pesticides containing biological active substances’
genoemd, ook in deze 50% reductie vervat zitten. Laat ons wel wezen: zulke bio-pesticiden om ziekten
en plagen te bestrijden zijn ook pesticiden en net als synthetische pesticiden hebben zij een werking
tegen de doelorganismen, en kunnen in die zin ook schadelijk zijn voor mens en milieu. Het grootste
gedeelte van de nieuw op de markt gebrachte bestrijdingsmiddelen zijn trouwens ‘bio-pesticiden’.
Toch zullen we de gebruikte pesticiden en bemesting efficiënter moeten inzetten dan vandaag. Dit
geldt zeker in Noordwest Europa, waar het impact van landbouw op milieu nog altijd te groot is, maar
ook in die landen waar vandaag een productiekloof bestaat. We zullen, zoals het document ook
aanhaalt, beroep moeten doen op precisielandbouw, biotechnologie en innovatie; databeheer en management. Op dit gebied bestaan heel wat mogelijkheden die weinig benut worden en dank zij
doorgedreven onderzoek zal de bijdrage hiervan in de toekomst duidelijk toenemen (Herrero et al.,
2020).
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Wat betreft gezonde voeding bevat het EU document veel goede voorstellen, alhoewel ze vrij vaag
blijven. We zouden te veel eten, te veel rood vlees en dierlijke eiwitten, te veel vetten en koolhydraten
en te weinig groenten, fruit en volle granen. Het is daarom zeer verwonderlijk dat in de voorstellen
geen sprake is van het beter afstemmen van de productie op een gezond voedingspatroon. Dat een
perfecte match tussen productie en gezonde voeding niet mogelijk is, is duidelijk, maar vandaag is de
situatie sterk scheef getrokken. De productie van dierlijke eiwitten speelt een voorname rol in verband
met ruimtegebruik, broeikasgassen en milieu. Het rapport zelf vermeldt dat 70% van de
landbouwgrond gebruikt wordt voor veeteelt en verantwoordelijk is voor 70% van de
broeikasgasuitstoot. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de veeteelt in het rapport buiten schot blijft,
tenzij via een aangepaste dierenvoeding, waardoor de methaanuitstoot kan verminderd worden. Een
kleine berekening leert dat een reductie van de veestapel met 20% de broeikasgas uitstoot met 63
Mton CO2eq2 zou verminderen en er 25 Mha zou kunnen vrijkomen voor bebossing, wat een positief
CO2 effect heeft van 187 Mton per jaar. Samen met het hoger vermelde dichten van de
productiekloof en herbebossing van het vrijgekomen land zou dit betekenen dat binnen ongeveer
20 jaar de EU landbouw meer dan klimaatneutraal kan worden. Uiteraard moeten bij zulk scenario
de nodige flankerende maatregelen genomen worden, maar het is moeilijk te verantwoorden dat de
sector die het meeste Europese subsidies ontvangt en die het grootste negatieve impact heeft op de
F2F doelstellingen, zo sterk uit de wind wordt gezet. Er kan rustig gesteld worden dat, zolang we ervan
uitgaan dat veeteelt niet kan en mag beperkt worden we de milieu-impact van onze landbouw niet
voldoende zullen kunnen terugdringen en we een uitgelezen kans missen om de klimaattransitie
makkelijker en betaalbaarder te maken. Een eerste belangrijke stap zou hier een realistische CO2belasting op rood vlees kunnen zijn: die zou markt-sturend werken en innovatie stimuleren. In
hoeverre de reductie van de veestapel kan gaan moet ook bekeken worden tegen het licht van
(organische) bemesting. Dierlijk mest is immers een belangrijke bron van nutriënten en is ook nodig
om het organische stofgehalte van de landbouwgronden op peil te houden.
En tenslotte is er in het document sprake van stimuleren van duurzame en gezonde
voedselconsumptie door minimale duurzaamheidscriteria voor ons voedsel vast te stellen. Deze
criteria moeten uniform zijn voor alle productiesystemen en moeten ook de trade-offs, zoals
veranderd grondgebruik en het impact ervan op biodiversiteit en klimaat, in rekening brengen.
Biologische landbouw als criterium voor duurzame voedselproductie nemen is een verkeerde keuze,
zoals hoger werd uiteengezet, wegens de C-opportuniteitskost en het feit dat dit soort landbouw per
eenheid geproduceerd product niet beter scoort op milieuvlak dan conventionele landbouw. Criteria
moeten ook vastgesteld worden tegen de achtergrond van een aanvaarbare potentiële productie,
rekening houdend met de specifieke lokale situatie, en uitgedrukt worden per eenheid van product of
per eenheid van oppervlakte wanneer de productiekloof wordt gedicht, zodat de lat voor alle EU
landen meer gelijk komt te liggen. Duurzame en gezonde voeding stimuleren door opleggen van
normen, waarbij het meest duurzame product ook de beste prijsvorming bekomt, en door een vorm
van taks-systeem, waarbij externe kosten worden in rekening gebracht worden, is dan ook een goed
initiatief. Dit geldt niet alleen voor EU producten, maar moet ook op importproducten van buiten de
EU toegepast worden.

Samengevat
De huidige EU Commissievoorstellen bevatten veel goede elementen die getuigen van een nieuwe wind
en ambitieuze doelstellingen. Ze kunnen echter sterk verbeterd worden wat betreft hun impact op
klimaat, milieu en biodiversiteit. Als men zou vertrekken van de conventionele landbouw, de
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CO2equivalent: meeteenheid gebruikt om het opwarmend vermogen ('global warming potential') van
broeikasgassen weer te geven. CO2 is het referentiegas, waartegen andere broeikasgassen gemeten worden
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productiekloof gedeeltelijk gedicht zou worden en de veestapel beperkt afgebouwd, kan de EU
landbouw klimaatneutraal worden, zal het milieu-impact per kg product verminderen en zal er ruimte
zijn voor natuurherstel. Uiteraard moet de intensifiëring duurzaam zijn en kan en moet de landbouw
nog sterk verbeteren in dit opzicht. Dit kan gebeuren door inputoptimalisatie, waarbij zoals het rapport
vermeldt, onderzoek, ontwikkeling, technologie en goed databeheer en management een cruciale rol
spelen. Duurzaamheid moet centraal staan en niet de productiesystemen, die allen met dezelfde
duurzaamheidscriteria moeten beoordeeld worden. Een interessant concept dat meer extensieve
landbouw combineert met intensieve landbouw is het 3 compartimentensysteem, waarbij intensieve
landbouw gescheiden wordt van natuurgebied door meer extensieve landbouwvormen, zoals biolandbouw of agro-ecologie.
De uitdagingen voor Europa zijn enorm, de middelen beperkt en de urgentie groot. Daarom dient een
strategie voort te bouwen op wetenschappelijke inzichten, uit te gaan van de diverse noden en het
potentieel van de Europese regio’s, rekening te houden met de economische realiteit en zuurstof te
geven aan toekomstige generaties.

Over de auteur
De interdisciplinaire metaforum werkgroep voedselzekerheid van de KU Leuven werkt al sinds 2014
rond de brede thematiek van voeding en landbouw. Wannes Keulemans is voorzitter van deze
werkgroep. De voorliggende tekst kwam in stand met de medewerking van Tessa Avermaete, Olivier
Honnay en Gerard Govers (allen leden van de metaforum werkgroep).
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Bijlagen: toelichting en persoonlijke commentaar bij de gebruikte bronnen
(alfabetisch gerangschikt)

Bellora, 2014
In dit onderzoek werd een simulatie gemaakt waarbij 20% van de landbouwoppervlakte in de EU zou
besteed worden aan de biologische teelt van mais, raapzaad, zonnebloem en tarwe. De productie van
deze gewassen zou sterk dalen, voor tarwe bijvoorbeeld met 12.3 Mton en voor mais met 4.3 Mton.
Om dit verlies te compenseren met er ontbost worden in Europa, maar vooral elders in de wereld. Dit
heeft een jaarlijkse CO2 kost van 117 Mton.

Bovendien heeft dit een prijsstijging van de wereldmarktprijzen voor deze producten tot gevolg, die
varieert van 2% voor raapzaad en zonnebloem tot 4.4% voor tarwe. Deze prijsveranderingen werden
gesimuleerd via een aangepast MIRAGE platform en zijn het gevolg van veranderingen in vraag en
aanbod van landbouwproducten. In het rapport wordt ook gesteld dat opgelegde productiequota
(hier gesteld op 20% voor de vermelde gewassen) een verstoord evenwicht tussen vraag en aanbod
creëren met lokale prijsdalingen tot gevolg (overaanbod). Het MIRAGE platform werd ook gebruikt
om de veranderingen in landgebruik te simuleren en de daaraan gekoppelde CO2 kosten. De productie
van tarwe zou in bio-landbouw ongeveer 30 g per kg minder CO2 uitstoot betekenen, vooral door een
lager energiegebruik (die ligt in de conventionele landbouw hoger voor machinegebruik en de
productie van synthetische meststoffen en pesticiden). Deze CO2 winst wordt totaal overruled door
deze van ontbossing: 3kg CO2 per kg tarwe: het 100-voudige van de winst. Vooral voor
hoogproductieve productiesystemen is het verschil met biologische landbouw groot. Vermits het
aangewezen is dat de productiekloof te dichten, is het duidelijk dat de biologische landbouw hier een
hogere CO2 kost zal hebben en een grote impact op milieu en biodiversiteit (zie Clark en Tilman, 2017)
dan de conventionele landbouw.
(resultaten bekomen in het Europees project FOODSECURE, 7de kaderprogramma/2007-2011)
Het is onbetwistbaar dat mogelijke positieve effecten van biologische landbouw op lokaal vlak,
volledig teniet gedaan worden door de negatieve effecten op Europees of op een meer globaal vlak.
Uitbreiding van bio-landbouw in Europa, zonder noemenswaardige areaaluitbreiding, verplaatst de
problemen naar elders in de wereld.
9

Boone et al., 2019
Intuitief wordt aangenomen dat bio-landbouw beter is voor de levering van ecosysteemdiensten.
Hierover werd tot nu toe weinig systematisch onderzoek gedaan. Op basis van de resultaten van Clark
en Tilman (zie verder) kan afgeleid worden dat deze intuitieve aanname kan in vraag gesteld worden.
Dit wordt bevestigd door het onderzoek van Boone et al., 2019, waarvan de resultaten in
onderstaande tabel worden samengevat. Per kg product zijn op wortelen na, de ecosysteemdiensten
(ESD) van conventionele landbouw beduidend beter dan deze van bio-landbouw, wanneer aan alle
ESD in beide systemen eenzelfde gewicht wordt toegekend.

Wanneer aan ’conventionele’ boeren en aan ‘bio-boeren’ gevraagd werd aan de verschillende ESD
een waarde toe te kennen, wordt het beeld genuanceerder en scoren beide teeltwijzen over alle
teelten heen gelijkwaardig. De waardering van de individuele ESD is dus belangrijk, wat een eenduidig
beleid uiteraard moeilijk maakt, gezien het subjectieve en persoonlijke aspect van zulke waardering.
Bovendien blijken de Vlaamse consumenten deze (vermeende) meerwaarde minder belangrijk te
vinden, want bio behaalt van de 20 criteria die het aankoopgedrag van de Vlaamse consument bepalen
de laagste score (LARA, 2018).
Een veelgehoorde kritiek is de uitdrukking van de waarde van ESD per kg product, die in het nadeel is
van de bio-landbouw. Hierover zou veel meer onderzoek moeten gebeuren, want goede gegevens in
dit verband zijn zeldzaam. Vooral de milieuparameters moeten meer lokaal bekeken worden, dus op
perceelniveau. Broeikasgassen moeten dan weer beter op macro niveau bekeken worden. Uit de
hogervermelde publicatie van Clark en Tilman (zie verder) kan afgeleid worden dat bio beter scoort
voor milieuparameters op perceelniveau in de veeteelt, echter niet altijd voor de teelt van gewassen.
Voor verzuring bijvoorbeeld in de teelt van oliehoudende gewassen en vlinderbloemigen scoort
biologische landbouw beter. Voor de andere gewassen is er geen verschil (granen) of is er meer
verzuring (groenten) in de bio-teelt. Per oppervlakte-eenheid scoort bio voor alle teelten beter wat
energieverbruik betreft, maar dit voordeel komt anders te liggen wanneer overgeschakeld wordt van
fossiele energie op hernieuwbare energie.
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Clark en Tilman, 2017
Onderstaande figuur geeft aan dat biologische landbouw en conventionele landbouw vergelijkbaar
zijn op gebied BKG emissie, terwijl er duidelijk veel meer land nodig is voor bio, vooral voor veeteelt
(zelfs het dubbele). Voor de meeste gewassen ligt dit cijfer tussen de 20% en de 40% en afhankelijk
van de bron en het gewas zit hier wel wat variatie op. Opmerkelijk is ook dat de verschillen tussen bio
en conventioneel groter zijn in intensieve teeltsystemen (Noordwest Europa) in vergelijking met
extensieve teeltsystemen, bijvoorbeeld in Oost Europa. Het groter landgebruik in bio wordt in alle
metastudies bevestigd. Wanneer we de naoogstverliezen zouden meetellen dan wordt het verschil
tussen bio en conventioneel dikwijls nog groter. In de bio-fruitteelt kan het naoogstverlies bij appel in
Vlaanderen sommige jaren oplopen tot 40% van het geoogste product.

Vergelijking tussen biologische teelt en conventionele teelt voor diverse milieuparameters en
landgebruik (uitgedrukt per kg product; gemiddelde met standaard afwijking)
Ook voor eutrofiëring en verzuring scoort bio doorgaans slechter, wat samenhangt met de niet
efficiënte organische bemesting. Het energieverbruik ligt dan weer lager in bio. Bio-groenten scoren
voor alle parameters slechter. In de figuur is ook te zien dat er grote verschillen zijn tussen bedrijven,
wat blijkt uit de grote standaard afwijking. Dit betekent dat voor bepaalde parameters de beste biobedrijven beter scoren dan de slechtste conventionele bedrijven.
Het hoger landgebruik impliceert dat er moet ontbost worden om hetzelfde te produceren, wat een
CO2 kost met zich meebrengt en een verlies aan biodiversiteit. Bos omzetten in landbouwgrond geeft
een biodiversiteitsverlies op die oppervlakte van 80%. Bio heeft dan weer ongeveer 30% meer
biodiversiteit op perceelniveau en ongeveer 15% op bedrijfsniveau. Netto betekent dit een gevoelig
verlies aan biodiversiteit bij uitbreiding van het bio-areaal.
De meeste wetenschappelijk goed onderbouwde publicaties komen tot vergelijkbare bevindingen.
Sommige publicaties geven betere scores voor bio dan Clark en Tilman, maar dan blijkt dikwijls dat
bepaalde parameters niet in rekening gebracht werden (zoals geen N bemesting of gebruik van biopesticiden).
Het bedrijfsinkomen is wat hoger in bio, maar dat vertaalt zich in (veel) hogere prijzen voor de
consument.
Volgens sommige bronnen zou meer onderzoek in de bio-landbouw de productiekloof met de
conventionele landbouw kunnen beperken. Een belangrijk beperking die moeilijk (niet?) op te lossen
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is blijft echter de bemesting en de ziektebestrijding. De afhankelijkheid van organische bemesting is
een zwak punt, omdat deze beperkt beschikbaar is, onevenwichtig van samenstelling (bv te veel fosfor
in verhouding tot stikstof in dierlijk mest, wat eutrofiëring in de hand werkt), de grote kost voor
luchtverontreiniging (meer verzuring) veroorzaakt door dierlijk mest, de grotere uitloging naar
oppervlaktewater en grondwater van stikstof en fosfor, de beperking van de N beschikbaarheid via
vlinderbloemigen (amper genoeg om op de huidige oppervlakte ongeveer 3.5 miljard mensen te
voeden), de achteruitgang van P (en N) in een circulair systeem met organische bemesting, … .
Bovendien is de vrijgave van nutriënten vanuit organische stof niet afgestemd op de groei van planten,
waardoor er tijdelijke tekorten ontstaan en tijdelijke overschotten die kunnen uitspoelen. Bij de
plantenbescherming kunnen herbiciden mogelijk vervangen worden door mechanische
onkruidbestrijding, maar de ziekte en plaagbestrijding zal problematisch blijven. Veredeling voor
ziekteresistentie kan een oplossing bieden, maar niet alles is met veredeling oplosbaar. Men kan de
vraag stellen of de meer-kost van de veredeling wel verantwoord is als de bemesting problematisch
blijft.
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Fernandez-Cornejo et al., 2014
Het gebruik van pesticiden heeft de laatste jaren een grondige verandering ondergaan, zoals in
onderstaande figuur wordt verduidelijkt. In de eerste plaats is de toxiciteit voor niet doelorganismen
drastisch gedaald. Dit komt omdat de middelen veel selectiever zijn geworden en vooral het
doelorganisme bestrijden en andere organismen in de landbouwpercelen zoveel mogelijk ongemoeid
laten. Ook het aantal toepassingen van een bepaald middel vermindert en evenals de persistentie
ervan, wat positief is voor het milieu. In die zin ziet men in Vlaanderen dat er duidelijke vooruitgang
is op de vermindering van het impact op waterleven in het oppervlaktewater. Ook wereldwijd is deze
tendens merkbaar. Omwille van het zeer specifieke karakter van de huidige pesticiden moeten er wel
meer verschillende pesticiden worden ingezet, waardoor het pesticiden gebruik in zijn totaliteit wel
toeneemt. Een andere positieve tendens is dat de Europese regelgeving nu voorschrijft dat pesticiden
alleen kunnen gebruikt worden, wanneer andere bestrijdingsmethoden (bijvoorbeeld bestrijding met
natuurlijke vijanden) niet helpen (Integrated Pest Management). Bovendien kunnen niet alle typen
van pesticiden ingezet worden.
Een andere tendens is dat er meer en meer biologische en natuurlijke middelen op de markt komen.
De fytofarmaceutische industrie heeft hier in het recente verleden sterk op ingezet. Sommige van deze
middelen versterken de plant en maken hem meer weerstandig tegen ziekten. Bovendien komen er
steeds meer ziekteresistente rassen op de markt, bekomen via de klassieke veredeling. In het F2F
document wordt ook een opening gemaakt voor nieuwe biotechnologische technieken om planten
beter te beschermen tegen ziekten en plagen.

Het effect van pesticiden op de menselijke gezondheid is bij een normale toepassing te verwaarlozen.
De producten worden vandaag uitgebreid getest op toxiciteit voor niet-doelorganismen en de mens.
Op dit gebied is er voor menselijke toxiciteit een veiligheidsfactor van minimaal 100 ingebouwd.
Residu’s bij normale toepassing zitten dus meer dan 100 keer lager dan de toxiciteitsdrempel.
Bovendien voeren bevoegde instanties (in België het FAVV) in de verschillende lidstaten uitgebreide
controles uit op residu’s en contaminatie van ons voedsel. Ons voedsel is nooit zo veilig geweest dan
vandaag en de negatieve perceptie van pesticiden bij het publiek is dan op zijn minst overdreven te
noemen.
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Omwille van deze negatieve en onterechte publieke perceptie het gebruik van pesticiden beperken
tot het arbitraire cijfer van 50% is dan ook moeilijk te verantwoorden. Investeren in alternatieven
(zoals ook in het F2F document staat) is uitermate belangrijk. Het gebruik van pesticiden
overeenkomstig afbouwen zonder de productie en de voedselzekerheid te hypothekeren is wel een
valabele piste.
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Finch et al., 2019
Finch et al. hebben een studie gemaakt over het effect op het vogelbestand van verschillende vormen
van landgebruik voor landbouw in de UK. Ze vergeleken een landsparingsysteem (landbouw en natuur
scheiden) met een landsharing systeem (landbouw en natuur vermengen, dus een totale
extensivering), een tussenvorm landsharing-landsparing (dus 2 compartimenten) en een 3
compartimentsysteem (waarbij natuur en landbouw gescheiden worden, maar waarbij ook in
bepaalde wel omlijnde gebieden aan land sharing wordt gedaan)). Zij deden dit in 2 gebieden: The
Fens (een drassig gebied met grootschalige landbouw op gedraineerde gronden en met weinig en
kleine oppervlakten natuurlijke gebieden) en Salisbury Plain (gemengde landbouw met graanteelt en
veeteelt met veel extensieve weiden met struiken en kleinere bospartijen). Om tot dezelfde
producties te komen heeft in beide gebieden het landsharingsysteem veel meer oppervlakte nodig
dan het landsparingsysteem, terwijl de productie per ha er duidelijk lager ligt (zie tabel). Het gemengd
systeem sharing-sparing scoort tussenin. Met het 3 compartimentsysteem kan duidelijk veel grond
bespaard worden, weliswaar minder dan in het sparing systeem, terwijl de productie op de intensieve
landbouwpercelen hoog blijft en de productie in de land sharing gebieden laag is. Dit systeem is een
goed compromis tussen intensieve landbouw, extensieve landbouw en natuur wat betreft
grondgebruik en productie.

Onderstaande figuur links geeft het effect van de landgebruik scenario’s weer op de verandering van
vogelpopulaties bij verschillende vormen van landgebruik: sharing, sparing een intermediaire vorm (2
compartimenten) en het 3 compartimentsysteem, een combinatie van extensieve landbouw,
natuurgebied en land sparing.
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In het rechtse gedeelte toont dat in The Fens onder alle omstandigheden sparing beter is voor de
vogelpopulaties, in Salisbury Plane is een gemengde vorm het beste met een neiging tot een positief
effect bij een hoger percentage sparing. Het optimale scenario is dus plaats-afhankelijk.
In het linker deel wordt de winst in populatiedensiteit ten opzicht van de huidige situatie voorgesteld
en dit bij verschillende producties ten opzichte van de huidige productie. In beide gebieden is de trend
duidelijk dat wanneer er meer geproduceerd wordt en er dus meer grond naar landbouw gaat, de
vogelpopulaties afnemen. Daarnaast tonen de figuren dat het sharing systeem slechter scoort dan het
sparing systeem. Dit verschil is het hoogst in The Fens, een gebied waar veel grootschalige landbouw
bestaat. Het beste scenario is dit waarbij een 3-compatimentsysteem wordt gebruikt en waarbij
natuur, intensieve landbouw en extensieve landbouw gescheiden worden. In Salisbury scoort ook het
gemengde systeem goed (2 compartimentsysteem met een deel sparing en een deel sharing).
Het zou interessant zijn een gelijkaardige denkoefening te maken voor de EU. Extensieve (op gebied
van landgebruik) landbouw, zoals biologische landbouw, agro-ecologie en agroforestry, kan de
biodiversiteit in een gebied duidelijk ten goede komen. Het ideaal zou erin bestaan een 3
compartimentsysteem na te streven, waarbij de extensieve landbouw aansluit bij een natuurgebied
en gescheiden wordt van intensieve landbouw.
Door de verschillende typen van landbouw te scheiden en landbouw in de sparing gebieden duurzaam
te intensifiëren komt er grond vrij voor bebossing en natuur, is er winst voor biodiversiteit en blijft de
productie hoog. De uitbreiding van de natuurgebieden zou dan best gebeuren rond de biodiversiteithotspots. Rond het uitgebreide natuurgebied zou er plaats zijn voor alternatieve landbouwvormen.
Bij de extensieve landbouwvormen dient wel aandacht besteed te worden aan de prijsvorming, zeker
voor de bio-sector omdat het aanbod in verhouding moet staan tot de vraag. Een te sterke uitbreiding
van deze sector op korte tijd zou wel eens prijsdaling kunnen veroorzaken van bio-producten en dit
16

wegens overaanbod. Een ander pijnpunt bij sterke uitbreiding zou de scholing van bio-boeren kunnen
zijn. De ervaring in Vlaanderen wijst er op dat de instroom dikwijls gebeurt met mensen van buiten de
sector met weinig beroepservaring. Het gevolg is dat er wel nogal wat starters zijn in bio, maar ook
veel uitstroom. Wanneer bio in zulk 3 compartimenten scenario zou uitbreiden is de scholing van de
instromers dus een bijzonder aandachtspunt.
De huidige Europese subsidies zouden kunnen gebruikt worden om de transitie naar een 3
compartiment systeem in al zijn aspecten te realiseren en te begeleiden en dit binnen een
marktconforme context.
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Herrero et al., 2020
Herrero et al. vermelden in een metastudie 75 ontwikkelingen op gebied van (bio)technologie die in
de toekomst in het landbouwsysteem hun intrede kunnen doen en de duurzaamheid ervan
bevorderen. De onderstaande figuur geeft een overzicht van een aantal van deze ontwikkelingen. De
ontwikkelingen werden gerangschikt van onderzoek dat pas gestart is (bijvoorbeeld nanopesticiden,
nanodrones, engineering van de fotosynthese, …) tot ontwikkelingen die al geïmplementeerd kunnen
worden (bijvoorbeeld vertical farming, insectenkweek voor eiwitten, ziekteresistente rassen via
gentechnologie, 3D printing, …).

Het is duidelijk dat verschillende van deze ontwikkelingen duurzaamheid kunnen bevorderen
bijvoorbeeld via verminderde en meer gerichte input van pesticiden en meststoffen. Via
biotechnologie kunnen ziekten opgespoord worden, die nog geen symptomen op planten vertonen.
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Dit maakt het mogelijk om met minder pesticiden de ziekte in een zeer vlug stadium onder controle
te krijgen, zodat er nadien niet drastisch moet ingegrepen worden. Via camerabeelden kan nagegaan
worden welke bemesting een plant op welk moment nodig heeft, wat precisiebemesting mogelijk
maakt. De ontwikkeling van alternatieve producten zal de veeteelt een volledig ander uitzicht geven,
waardoor de uitstoot van broeikasgassen en het landgebruik gevoelig kan teruggedrongen worden.
Ook het F2F document ziet veel opportuniteiten in de ontwikkeling van zulke nieuwe technologieën
en producten.
De studie van Herrero et al. vermeldt ook enkele kritische succesfactoren om via (bio)technologie tot
een duurzaam voedselsysteem te komen, wat geïllustreerd wordt in onderstaande figuur. Het gaat
onder meer over een stabiel financieel systeem, vertrouwen, ontwikkeling van transitiewegen,
verandering van mentaliteit, verandering van beleid en wetgeving, vermindering van schadelijke
effecten, ontwikkeling van marktprikkels, …
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Oerke, 2006
Onderstaande figuur en tabellen geven een overzicht van productieverliezen wanneer geen pesticiden
zouden gebruikt worden.
De figuur geeft duidelijk aan dat er binnen de EU zeer grote verschillen bestaan tussen de actuele
verliezen en de (theoretische) verliezen zonder gebruik te maken van gewasbescherming tegen
ziekten en plagen. Het overgrote gedeelte van de gewasbescherming bestaat uit pesticiden. Daarnaast
is er ook bescherming mogelijk door bijvoorbeeld teeltrotatie, inzetten van natuurlijke vijanden, door
schoffelen, ….

Wanneer men Noordwest Europa bekijkt dan is het actuele verlies ongeveer 18% (donkere balk in de
figuur), dit is 71 % minder dan het potentiële verlies (zonder enige vorm van gewasbescherming)
(lichte balk in de figuur), terwijl deze cijfers in Zuidoost Europa en Noordoost Europa respectievelijk
32% (52% minder dan het potentiële verlies) en 30% (52% minder dan het potentiële verlies). Het is
duidelijk dat vooral in Oost Europa veel oogst verloren gaat door een niet aangepaste
gewasbescherming.
Uit de onderstaande tabel blijkt dan weer dat het actuele verlies en het potentiële verlies sterk
verschilt van gewas tot gewas. Het actuele verlies is het hoogste bij aardappel (40.3%) en het laagste
bij soja (26.3%), terwijl het potentiële verlies het hoogste is bij katoen (82%) en het laagste bij tarwe
(49%). Wanneer het verschil tussen beide verliesposten wordt gemaakt, bekomt met het verlies
wanneer er geen gewasbescherming zou gebeuren. Dit is het laagste bij tarwe (21.6%) en het hoogste
bij katoen (53.2%). De oorzaak van de potentiële oogstverliezen zijn vooral onkruiden, maar het
actuele verlies door onkruiden met gewasbescherming is dan weer laag. Dit heeft vooral te maken
met het gebruik van herbiciden. Een reductie van het herbicidengebruik is vanuit milieu- en
biodiversiteitstandpunt echter aangewezen. Een belangrijke mogelijkheid op dit gebied is mechanisch
schoffelen. Deze techniek staat nog niet volledig op punt, maar is wel beloftevol in bepaalde teelten,
zoals suikerbiet. De actuele verliezen bij ziekten en plagen zijn vergelijkbaar, maar verschillen duidelijk
van gewas tot gewas, zoals ook voor de potentiële verliezen het geval is. Tenslotte is het ook duidelijk
dat er bij eenzelfde gewas grote verschillen kunnen bestaan is zowel potentiële als actuele verliezen.
Dit heeft te maken met een niet adequate gewasbescherming voor de actuele verliezen, terwijl de
ziektedruk in Zuid en Zuidoost Europa veel groter is, wat de hogere potentiële verliezen verklaart.
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Recentere aanvullende informatie bij Oerke, 2006: Savary et al., 2019
Onderstaande figuur geeft het oogstverlies weer van de belangrijkste landbouwgewassen in de wereld
omwille van ziekten en plagen. Hierbij werden 137 verschillende pathogenen en plagen bekeken. Het
zijn meer recente cijfers dan deze vermeld in Oerke 2006, maar ze geven wel eenzelfde grootteorde
van de verliezen (de cijfers tussen haakjes de minimale en maximale verliezen, afhankelijk van de regio
in de wereld). De verliezen zijn lager dan deze van Oerke, wat wijst op een efficiëntere
gewasbescherming. De gegevens werden ook gebruikt in Keulemans et al., 2019:
- tarwe
21.5% (10.1-28.1%)
- maïs
22.5% (19.5-41.1%)
- aardappel
17.2% (8.1-21.0%)
- sojabonen
21.4% (11.0-32.4%)
- rijst
30.0% (24.6-40.9%)
Deze oogstverliezen zijn deze na toepassing van gewasbeschermingsmaatregelen, voornamelijk na
gebruik van pesticiden.
De publicatie vermeldt dat er grote verschillen bestaan tussen de regio’s die in het onderzoek werden
opgenomen, met over het algemeen minder verliezen in Noordwest Europa en grote verliezen in SubSahara Afrika. De verschillen worden geassocieerd met de productieomstandigheden, waaronder
inadequate plantbeschermingsmaatregelen. Deze laatsten omvatten pesticiden en andere
maatregelen, zoals gewasrotatie, inzetten van natuurlijke vijanden. Bij de toelichting van Oerke, 2006
hierboven werd het belang van pesticiden in de gewasbescherming meer verduidelijkt.
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Keulemans et al., 2019
In onderstaande tabel worden meer recente cijfers voor de actuele verliezen gegeven voor
verschillende gewassen (linkse kolom). Deze liggen lager dan in de vorige tabel van Oerke 2006, wat
erop wijst dat de gewasbescherming vandaag efficiënter gebeurt dan 15 jaar geleden. De laatste
kolom geeft de winst in productie weer bij gebruik van pesticiden: deze verschilt van 19% voor tarwe
tot 42% voor aardappel. Het is duidelijk dat wanneer het gebruik van pesticiden zou gehalveerd
worden, wat de doelstelling is in het F2F document, de productie gevoelig zal dalen, temeer omdat er
vandaag weinig alternatieven zijn om de gewassen te beschermen. Dit verklaart bijvoorbeeld waarom
de biologische landbouw, waar de gewasbescherming in vele gevallen gebeurt met een beperkt aantal
natuurlijke pesticiden, ongeveer 25% minder opbrengt dan de conventionele landbouw. Dit betekent
niet dat er in de conventionele landbouw helemaal geen reductie van pesticiden gebruik mogelijk is,
zoals in een uitgebreide Franse studie bij graangewassen werd aangetoond. Maar het is momenteel
nog helemaal niet duidelijk bij welke andere gewassen en in welke mate zulke reductie mogelijk is.
Bovendien is het ook onzeker of deze reductie onder alle omstandigheden het gewenste resultaat zal
opleveren. Sommige ziekten en plagen kunnen de meeste jaren gemakkelijk gecontroleerd worden,
maar zijn een zeer groot probleem in andere jaren, bijvoorbeeld bij de schurft schimmelziekte op
appel. Een andere grote onbekende is de klimaatsverandering: men verwacht dat de bedreiging door
verschillende ziekten en plagen zal toenemen, terwijl er ook met grote zekerheid nieuwe
probleemziekten en plagen de kop zullen opsteken. Dit is bijvoorbeeld vandaag het geval in de
olijventeelt.

W
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Poux en Aubert, 2018
Het onderstaande schema werd gebruikt om een vergelijking te maken tussen het landgebruik voor
agro-ecologie (in deze publicatie zelfs beperkt tot biologische landbouw) in vergelijking met
conventionele landbouw voor eenzelfde productie in de EU.

Dit scenario gaat ervan uit dat de veeteelt met de helft gereduceerd wordt, maar dat de oppervlakte
graslanden behouden blijft. De veeteelt wordt dus extensiever en dezelfde veeteeltproductie kan in
de conventionele landbouw op de helft van de oppervlakte behaald worden. Door deze verandering
in landgebruik kan er in de huidige conventionele landbouw veel meer CO2 gecapteerd worden door
herbebossing en is er ook een globaal positief effect op biodiversiteit. De eutrofiëring en verzuring op
perceel-niveau kan dan wel toenemen, echter niet per kg, zodat de globale eutrofiëring en verzuring
in de EU zal dalen. Het nadeel van de IDDRI simulatie is wel dat veel dierlijke mest, vooral deze van
rundvee, op de weiden zal achterblijven, maar toch onvoldoende zal zijn om de bodemvruchtbaarheid
van de weiden op peil te houden. Het mest dat niet rechtstreeks op de weiden terecht zal komen kan
gebruikt worden om de gewassen te bemesten, maar is ruim onvoldoende als bemesting en
bovendien onevenwichtig. Zoals bij de bespreking van een vorige publicatie (Clark en Tilman) al werd
aangehaald kan het tekort aan dierlijk mest onvoldoende aangevuld worden door andere vormen van
bemesting, bijvoorbeeld vlinderbloemigen. Bovendien vermeldt het IDDRI scenario dat er geen
pesticiden mogen gebruikt worden en geen synthetische meststoffen. Daardoor zal de productie laag
zijn en zal er meer grond nodig zijn voor agro-ecologie dan voor conventionele landbouw, met de
gekende negatieve gevolgen voor klimaat (CO2), biodiversiteit en milieu. De beperkte voordelen voor
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verzuring en biodiversiteit op perceel-niveau worden volledig overruled door het effect ervan op EU
niveau.
Met agro-ecologie (bio-landbouw) zoals in het IDDRI rapport werd uitgewerkt zal men er dus meer op
achteruitgaan in plaats van vooruit. Minder extreme vormen van agro-ecologie hebben mogelijk een
minder negatief impact, maar daarover zijn weinig concrete cijfers beschikbaar die wetenschappelijke
goed onderbouwd zijn.
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Schils et al., 2018
Schils et al.3 onderzochten de productiekloof voor tarwe, gerst en maïs; dit is het verschil tussen de
huidige productie en de potentiële productie (zie figuur hieronder). Deze gewassen beslaan in de EU
vandaag ongeveer 55Mha en zijn veruit de belangrijkste gewassen in de EU landbouw met ongeveer
75% van de oppervlakte. Zij geven dus een representatief beeld van de productiekloof bij de teelt van
gewassen. Deze bestaat trouwens ook in de veeteelt. De productiekloof voor deze graangewassen
bedraagt in de EU ongeveer 239 Mt, wat 42% van de potentiële opbrengst vertegenwoordigt.
Wanneer deze productiekloof tot 21% zou gedicht worden betekent dit dat er 23M Mha grond zou
vrijkomen die kan bebost worden, terwijl de totale productie dezelfde zou blijven.
De auteurs berekenden ook hoeveel extra stikstofbemesting er zou nodig zijn om de productiekloof
te halveren: 87 kg N/ha voor tarwe, 77 kg N/ha voor gerst en 45 kg N/ha voor maïs. In totaal zou er
voor de EU28 ongeveer 3.300.000 ton N nodig zijn om tot de helft van de potentiële productie te
komen. Een gelijkaardige bemestingskloof bestaat er ook voor alle meststoffen. Om de productiekloof
te dichten zullen ook meer pesticiden gebruikt moeten worden en aangepaste rassen. Kortom er is
een nieuwe groene revolutie nodig en dit kan alleen maar met meer input en niet met minder. De
kennis en de inzichten zijn vandaag in die mate gevorderd dat dit kan gebeuren met een minimale
druk op milieu en biodiversiteit en die alleszins minder is dan deze in het verleden in Noordwest
Europa.
De productiekloof situeert zich vooral in Oost Europa en Zuidoost Europa. In die regio’s zal moeten
geïnvesteerd worden in duurzame intensifiëring van de landbouw. Hiervoor zal dus niet alleen meer
input van pesticiden en meststoffen nodig zijn, maar zal ook mechanisatie en technologische
ontwikkelingen en begeleiding dit proces moeten ondersteunen. Hierdoor kunnen we zeer veel
klimaat-, biodiversiteit- én milieuwinst boeken. In de tekst werd de CO2 winst op basis van een
voorzichtige schatting berekend op 280 Mton. Met de huidige voorstellen van F2F inzake reductie van
bemesting en pesticiden zouden we er eerder op achteruitgaan.
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Productiekloof (% van de potentiële productie) voor tarwe (links boven), gerst (rechtsboven) en maïs
(links onder) in Europa (excl. Rusland); groen-licht groen: kleine productiekloof, geel-oranje: grote
productiekloof
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Searchinger et al., 2018
Bij de vergelijking van de C voetafdruk van energie uit energiegewassen met deze van fossiele
brandstof, wordt meestal geen rekening gehouden met de trade-off van de C-opportuniteitskost, wat
in onderstaande figuur wel is gebeurd.

Uit de figuur blijkt dat de koolstofkost bestaat uit een deel dat te maken heeft met de productie van
de energiedrager (oranje); deze is bijvoorbeeld laag bij bio-ethanol uit suikerriet en biodiesel uit
sojabonnen, maar hoog bij tarwe (zelfs hoger dan fossiele brandstof). Daarnaast is er een CO2 kost
voor landgebruik die betrekking heeft op de oppervlakte die nodig is om voldoende gewas te telen om
hieruit energie te halen om 1 km met de wagen te rijden. Die oppervlakte is bijvoorbeeld klein voor
suikerriet en tarwe, maar hoog bij palmolie en sojabonen. Wanneer op deze oppervlakte bos zou
geplant worden, geeft de CO2 kost in de figuur (grijs) weer hoeveel CO2 dit bos zou capteren.
Wanneer men de totale CO2 kost bekijkt is het duidelijk dat energiegewassen zeer slecht zijn voor de
CO2 kost en dat men beter fossiele brandstoffen zou gebruiken. Energiegewassen zijn dus zeker geen
oplossing voor het klimaatprobleem, maar hernieuwbare energie uit afvalstromen die anders niet
gevaloriseerd worden, zijn wel een optie. Methaanrecuperatie of vergisting van overtollig dierlijk mest
zijn interessante mogelijkheden op dit gebied.
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Smith et al., 2019
De auteurs bestudeerden het impact van een volledige reconversie naar biologische landbouw in
England en Wales op broeikasgasemissie (BKG emissie) en dit bij een gelijkblijvende productie. Zij
gebruikten hiervoor een levenscyclus analyse. Bij de productie van gewassen is in bijna alle gevallen
de BKG emissie van de biologische landbouw beter dan de conventionele landbouw; voor de diverse
vormen van veeteelt zijn de emissies vergelijkbaar (zie figuur hieronder).

Omdat de biologische landbouw minder opbrengt per oppervlakte, is er meer grond nodig, die in
England en Wales niet ter beschikking is. Er zal dus meer grond in gebruik moeten genomen worden
buiten deze landen, meestal in het Zuidelijk halfrond. Dit veronderstelt dat er daar een verandering in
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landgebruik moet gebeuren, die daar de uitstoot van broeikasgassen zal doen toenemen. De auteurs
berekenden dat er ongeveer 50% meer land zou nodig zijn bij een volledige omschakeling naar
biologische landbouw. Het overzeese landgebruik zou daardoor met een factor 5 toenemen. Zij
vermelden ook dat dit verschil kleiner wordt in geval van omschakeling vanuit een minder productief
landbouwsysteem.
Het effect op opslag van C (koolstof) in de bodem, die hoog is in een natuurlijk systeem, hangt af van
het type landgebruik voor de omschakeling naar landbouwland. In een natuurlijk systeem kan veel C
in de bodem opgeslagen worden, maar bij de omschakeling naar landbouwland komt veel van deze C
vrij onder de vorm van CO2. Er is ook veel verlies van C in de bodem in geval van omschakeling van
natuurlijk grasland naar landbouwland, hoe minder natuurlijk grasland wordt omgeschakeld, hoe
minder de CO2 kost. Maar dan moet er meer bebouwbaar land te beschikking zijn (bijvoorbeeld
verlaten landbouwgronden). Daarnaast moet ook de koolstof-opportuniteitskost (COC) in rekening
gebracht worden. Dit is de C die zou opgeslagen worden indien de grond, in plaats van voor biolandbouw te gebruiken, zou gebruikt worden voor maximale C opslag, bijvoorbeeld door deze grond
te bebossen. Deze kost alleen al vergroot de BKG emissie met een factor 1.7. In alle gevallen kunnen
we dus stellen dat de biologische landbouw negatief is voor de C kost en dus voor de BKG emissie en
het klimaat. Hoe groot het negatief effect is hangt af van de efficiëntie van de landbouw die wordt
omgeschakeld en van het type landgebruik dat verandert. Het is duidelijk dat een eventueel positief
plaatselijk effect van biologische landbouw ruimschoots overtroffen wordt door de negatieve effecten
op grotere, globale schaal.
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Van Klink et al. 2020
Hierboven werd reeds melding gemaakt van het verbeterde waterleven, ondanks het gebruik van
pesticiden. In onderstaande figuur wordt de trends van verandering van insecten abundantie , op land
en in het oppervlaktewater weergegeven over een tijdspanne van ongeveer 100 jaar.

In alle werelddelen gaan de insectenpopulaties in het water er op vooruit (+ 11%), maar deze van
landinsecten gaan er op achteruit (-9%). In Europa zijn deze veranderingen relatief beperkt, maar ze
doen zich wel vooral voor tijdens de laatste 10 jaar. In beschermde gebieden zijn de trends minder
uitgesproken. Een van de (negatieve) drivers op insectenpopulaties is de urbanisatie, die habitatverlies
impliceert, maar ook verontreiniging. Eigenaardig genoeg was er in der studie een positieve trend voor
zowel land als waterinsecten bij toenemende bedekkingsgraad van landbouwgewassen. De auteurs
vermoeden dat dit samenhangt met meer intensieve landbouw die de laatste jaren samengaat met
toepassing van middelen die minder druk op de biodiversiteit uitoefenen. De auteurs vermelden nog
dat er zeer grote lokale verschillen bestaan in deze trends. In het onderzoek kon dus niet aangetoond
worden dat de intensieve landbouw de laatste jaren oorzaak is van achteruitgang van de
insectenpopulatie. Ook Engels onderzoek komt tot gelijkaardige conclusies. Andere studies tonen aan
dat verandering van landgebruik een veel groter impact heeft op biodiversiteit dan landbouw. Ook
werd regelmatig aangetoond dat biologische landbouw een (beperkt) positief effect heeft op
biodiversiteit op perceelniveau en dat dit effect quasi gehalveerd wordt wanneer men dit op
bedrijfsniveau bekijkt. Maar dit positieve effect wordt volledig teniet gedaan door het groter
landgebruik van de biologische landbouw.
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