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Een slimme zonering  
van landgebruik

verzoent landbouwproductie, biodiversiteit en klimaat

Olivier Honnay, Tessa Avermaete, Gerard Govers & Wannes Keulemans

Ons voedselsysteem, en meer in het bijzonder de manier waarop we aan landbouw doen, legt momenteel een 

onhoudbare druk op milieukwaliteit, biodiversiteit en klimaat. In deze bijdrage formuleren de auteurs eerst 

een reeks bedenkingen bij een eerder in Natuurfocus verschenen artikel waarin als oplossing voor dit 

probleem de agro-ecologische landbouw werd naar voren geschoven. Daarna stellen ze op basis van nieuwe 

wetenschappelijke inzichten en specifiek voor de Vlaamse context een alternatief voor dat is gebaseerd op een 

zonering van het landschap in drie compartimenten.

In een forumbijdrage in een recent nummer van Natuurfocus 
wijst Myriam Dumortier terecht op een aantal bijzonder grote 
problemen geassocieerd met het wereldvoedselsysteem en 
op de veel te grote milieu-impact van landbouwactiviteiten 
in Vlaanderen in het bijzonder (Dumortier 2021). Het recente 
Natuurrapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
laat hierover geen enkele twijfel bestaan (Schneiders et al. 2020) 
Zo bedreigt nutriëntenvervuiling (bv. het stikstofprobleem) de 
biodiversiteit binnen en buiten de Vlaamse natuurgebieden en 
is de toestand bijzonder zorgwekkend voor de kenmerkende 
soorten van het landbouwgebied. Tegelijkertijd consumeren 
en produceren we in het Globale Noorden te veel dierlijke 

proteïnen met grote negatieve gevolgen voor milieu, klimaat 
en onze gezondheid. Er is inmiddels ruime wetenschappelijke 
consensus dat het voedselsysteem aan een grondige renova-
tiebeurt toe is. Business as usual is allerminst nog een optie. De 
oplossing die in Dumortier (2021) naar voren wordt geschoven 
is een productiesysteem gebaseerd op agro-ecologie, gede-
finieerd als een `holistische benadering van biolandbouw`. 
Wanneer we dat productiesysteem zouden gaan combineren 
met een streven naar zo veel mogelijk zelfvoorziening en een 
reductie van onze vleesconsumptie en de voedselverspilling, 
dan is dat goed voor de boeren en voor milieu en biodiversi-
teit, vaart het klimaat er wel bij en tegelijk zou ook de voed-
selbeschikbaarheid in het Globale Zuiden toenemen. In deze 
bijdrage gaan we eerst kritisch in op een aantal stellingen uit 
het artikel, stellingen die gebaseerd blijken te zijn op een hier 
en daar selectieve lezing van de wetenschappelijke literatuur. 
Vervolgens toetsen we de haalbaarheid van de voorstellen 
af in een wereld waar we in 2050 twee miljard mensen extra 
moeten gaan voeden. Ten slotte stellen we, specifiek voor de 
Vlaamse context, een alternatief scenario voor gebaseerd op 
drie landgebruikscompartimenten. 

De agro-ecologische landbouw in Dumortier (2021) is een 
vorm van biolandbouw die streeft naar samenwerking met 
de natuur. Dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Elke land-
bouwvorm die op een doorgedreven wijze gebruik maakt van 
agro-ecologische principes zoals biologische bestrijding van 
plagen, toepassing van groenbemesters, niet-kerende grond-
bewerking en vruchtwisseling, alsook het streven naar het slui-
ten van nutriëntenkringlopen valt onder de noemer agro-eco-
logische landbouw. Om begripsverwarring te voorkomen 
verwijzen we in wat volgt naar de radicaal agro-ecologische 
landbouw die het gebruik van zowel synthetische meststoffen 
en bestrijdingsmiddelen als gentech gewassen uitsluit, als 
naar biolandbouw. Maar we komen ook nog even terug op het 
holistische aspect.

Kort en bondig

 ◼ De manier waarop we voedsel produceren legt een 
onaanvaardbare druk op milieu, biodiversiteit en klimaat

 ◼ Minder dierlijke producten consumeren en tegengaan 
van voedselverspilling zijn een essentieel onderdeel van 
de oplossing

 ◼ Landbouwproductiviteit is ook een belangrijke compo-
nent van een duurzaam voedselsysteem en daarom biedt 
het veralgemenen van radicale alternatieven zoals de 
agro-ecologische landbouw geen oplossing in een wereld 
waarin we steeds meer mensen moeten voeden

 ◼ In de Vlaamse open ruimte kan een zonering van het 
landschap in drie compartimenten op een pragmati-
sche wijze efficiënte voedselproductie en natuurbehoud 
verzoenen met klimaatbekommernissen

 ◼ We pleiten voor het opzetten van enkele proefprojecten 
waarbij met een multidisciplinaire aanpak knelpunten 
kunnen worden geïdentificeerd 

Forum



158158

Forum

Landbouwproductiviteit: onbemind maar een cruciale 
component van een duurzaam voedselsysteem 

Een discussie over de impact van landbouw kan niet gevoerd 
worden zonder aandacht voor de productiviteit van die land-
bouw. Het is geen populaire boodschap, maar wanneer de 
productiviteit daalt dan is voor eenzelfde niveau van voedsel-
productie meer land nodig. De extra oppervlakte die nodig is 
stijgt bovendien meer dan lineair met de daling in productiviteit. 
Een afname van de productiviteit met bijvoorbeeld 35% impli-
ceert dat er 54% meer land nodig is om hetzelfde productieni-
veau te halen (Kirchmann 2019). Dat is problematisch omdat 
expansie van het landbouwareaal wereldwijd met ruime voor-
sprong de belangrijkste bedreiging voor ecosystemen en biodi-
versiteit vormt (Tilman & Williams 2021) en bovendien vandaag 
verantwoordelijk is voor ongeveer 10% van de wereldwijde 
koolstofemissies (Crippa et al. 2021). Dumortier (2021) erkent dat 
biolandbouw in het Globale Noorden minder oogst genereert, 
maar stelt dat dat niet het geval is in het Globale Zuiden, waar 
biolandbouw zelfs beter zou presteren. Ze verwijst voor dat 
laatste naar Badgley et al. (2006), een artikel dat ook werd opge-
pikt in het IPES-Food rapport uit 2016 (IPES-Food 2016), maar 
dat omwille van zware methodologische fouten al enige tijd 
geleden naar de prullenmand werd verwezen (bv. Connor 2008, 
Cassman 2007, Avery 2007). De recente samenvattende analyse 
van meerdere eerder gepubliceerde studies (meta-analyse) van 
Alvarez (2021) toont aan dat biolandbouw in het Globale Zuiden 
qua productie systematisch onderpresteert in vergelijking met 
conventionele landbouw. In het Globale Noorden bedraagt het 

productieverlies volgens een aantal meta-analyses gemiddeld 
tussen de 20% en 25% (Seufert 2019). Het probleem met deze 
cijfers is dat ze gebaseerd zijn op experimenten waarbij bio-per-
celen kunnen bemest worden met ongelimiteerde hoeveelheden 
organische meststoffen (die vaak afkomstig zijn uit de conven-
tionele landbouw) of dat de extra landoppervlakte die nodig is 
om aan voldoende stikstof te komen via rotaties met stikstoffixe-
rende vlinderbloemigen niet in rekening gebracht wordt (Connor 
2021). Ze onderschatten dus systematisch de oogstkloof. Een 
recente analyse komt tot de conclusie dat als er rekening gehou-
den wordt met het probleem van stikstofbeschikbaarheid, een 
productieverlies van 34% realistisch is (Barbieri et al. 2021). De 
ruimte ontbreekt hier om dieper in te gaan op het probleem van 
nutriëntenbeschikbaarheid in een 100% bio-scenario, maar dat 
meer onderzoek naar agro-ecologische landbouwtechnieken dit 
intrinsieke biofysische probleem van stikstofbeschikbaarheid 
in de biolandbouw gaat oplossen is hoogst twijfelachtig. En de 
realiteit is nog een stuk weerbarstiger dan experimenten en 
modellen. Volgens het Farm Data Accountancy Network van de 
EU bedraagt het huidige productieverlies van bio-bedrijven in 
Noordwest-Europa niet minder dan 43% voor granen, 47% voor 
oliehoudende gewassen, 51% voor fruit en 42% voor groenten 
(Barreiro-Hurle et al. 2021). We kunnen dus van een bijna halve-
ring van de productie spreken. 

Dat deze bijzonder grote productiviteitskloof na verloop van tijd 
kleiner wordt, of zelfs verdwijnt, is bovendien erg onwaarschijn-
lijk. Ook in het artikel van Schrama et al. (2018) dat om deze stelling 

Akkerranden kunnen bijdragen aan bestrijding van ziektes in gewassen, maar meer onderzoek is nodig omdat de positieve effecten vaak heel lokaal zijn.  

(© Vilda/Jeroen Mentens)
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te staven wordt geciteerd werden immers ernstige methodologi-
sche problemen vastgesteld (van de Ven et al. 2018). De kans dat 
de productiviteit van biolandbouw eerder verder achterop zal 
komen te hinken schatten wij daarentegen reëel in. Dumortier 
(2021) haalt terecht het belang van het selecteren van resistente 
variëteiten aan die de toenemende druk door klimaatverande-
ring en ziekten en plagen moeten opvangen. Maar gezien de 
lange tijd die nodig is om met klassieke veredelingsmethodes tot 
resistente variëteiten te komen (zeker bij langlevende en klonaal 
te vermenigvuldigen gewassen) en gezien haar afwijzing van 
moderne gentech, is het zeer goed mogelijk dat de biolandbouw 
eerder dan de reguliere landbouw zal worden ingehaald door 
de effecten van klimaatverandering (Purnhagen et al. 2021). Een 
goed voorbeeld is de rampzalige aardappeloogst in de bioteelt dit 
jaar omwille van de natte zomer en wijdverspreide infecties met 
de aardappelschimmel Fytoftora. Via klassieke veredeling duurt 
het tot 15 jaar om nieuwe resistente aardappelvariëteiten op de 
mark te brengen, met gentech (bv. CRISPR-Cas) kan dat veel snel-
ler. Recent werd bijvoorbeeld aangetoond dat door precisie-in-
grepen in het genoom wilde verwanten van de tomaat op zeer 
korte tijd consumeerbaar kunnen worden gemaakt (Zsögön et al. 
2018). Natuurlijk wordt ook de gangbare landbouw niet gespaard 
van de gevolgen van klimaatverandering en inzetten op bijvoor-
beeld meer gewasdiversiteit en koolstof in de bodem is ook daar 
meer dan dringend aan de orde. De traditionele landbouw kan 
hier zonder twijfel leren van de biolandbouw. Grote regionale 
variatie in de aardappeloogst en -kwaliteit dit jaar, maar ook 
bijvoorbeeld in die van graan, zijn trouwens een mooie illustratie 
waarom onder klimaatverandering internationale handel nog 
belangrijker wordt, en waarom het een erg slecht idee is om al de 
eieren in hetzelfde mandje te leggen en naar zelfvoorziening te 
streven. Uiteraard is het al een even slecht idee om afhankelijk te 
worden van één enkele buitenlandse leverancier. Diversifiëren is 
dus de boodschap. 

Dumortier (2021) stelt dan dat biolandbouw veerkrachtiger is en 
beter bestand tegen droogte, maar dat wordt niet onderbouwd. 
Als enige referentie wordt een publicatie van het Amerikaanse 
Rodale Institute gebruikt, een instelling ter promotie van de 
biologische landbouw. De enige beschikbare meta-analyse 
die de oogststabiliteit van biolandbouw vergelijkt met die 
van conventionele landbouw komt tot een tegenovergestelde 
conclusie en rapporteerde dat die van biolandbouw 15% lager 
is (Knapp & van der Heijden 2018). Opnieuw, ook in de conven-
tionele landbouw kan de stabiliteit van de oogst naar omhoog, 
bijvoorbeeld door meer koolstof in de bodem op te slaan en door 
op meer verschillende gewassen en variëteiten in te zetten. 
Maar de conventionele landbouw heeft meer gereedschap in de 
kist zitten om bijvoorbeeld de onvermijdelijke uitbraak van ziek-
ten en plagen het hoofd te bieden.

Is wat minder produceren echt een probleem?
De cruciale vraag is uiteraard of dit productieverlies nu echt 
zo een probleem is. Op basis van gegevens van de Food and 
Agriculture Organization van de Verenigde Naties (FAO) schat 
het World Resources Institute (WRI) dat er in 2050 56% meer 
calorieën zullen moeten beschikbaar zijn om 9,8 miljard mensen 
(dat zijn er twee miljard meer dan vandaag) van voldoende 
voedsel te voorzien (WRI 2018). Die schatting houdt naast 

met het groeiende aantal consumenten ook rekening met de 
verschuivende samenstelling van het dieet die samengaat met 
toenemend inkomen (hogere consumptie van vlees, zuivel en 
plantaardige oliën). Zonder verdere stijging van de voedselpro-
ductie en bij een ‘business as usual’-scenario zullen er in 2050 
1.770 kilocalorieën per capita per dag beschikbaar zijn. Dat zijn 
er te weinig om te kunnen voldoen aan de door de FAO voorop-
gestelde 2.350 kilocalorieën per capita per dag. De hoeveelheid 
landbouwland die zal nodig zijn om in 2050 de noodzakelijke 
extra calorieën te produceren is vanzelfsprekend afhankelijk 
van de productiviteit van de akkers en graslanden. Het WRI 
berekende dat er zonder verdere stijging van die productiviteit 
bovenop de huidige 51 miljoen km2 akkers en graslanden nog 
32 miljoen km2 extra landbouwland noodzakelijk zou zijn. Dat 
komt overeen met drie keer de oppervlakte van de Verenigde 
Staten of 85% van de oppervlakte aan bos die ons op aarde 
nog rest. Zelfs als de landbouwopbrengsten per hectare in de 
toekomst met dezelfde snelheid zouden toenemen als de afge-
lopen vijftig jaar, dan is nog steeds 5,9 miljoen km2 (590 miljoen 
ha) extra landbouwland nodig, dat is bijna tien maal de opper-
vlakte van Frankrijk. Ongeveer twee derde daarvan is graasland 
om aan de stijgende vraag naar dierlijke producten te voldoen.

Het is in deze mondiale context dat de vraag moet gesteld 
worden of het wel verstandig is om wereldwijd te kiezen voor 
een landbouwvorm met een intrinsiek en groot productiviteits-
probleem. In sub-Sahara Afrika (SSA) zal de bevolking toenemen 
met 900 miljoen tot ca. twee miljard in 2050, waardoor de vraag 
naar voedsel zal verdriedubbelen. De zelfvoorzieningsgraad voor 
de vijf belangrijke granen (waaronder rijst, sorghum en gierst) 
bedraagt vandaag 80% in deze regio, en die zal door de bevol-
kingstoename afnemen tot minder dan 50% (Van Ittersum et al. 
2016). De gemiddelde oogsten die in SSA gerealiseerd worden 
voor de belangrijkste voedselgewassen (en dat zijn niet alleen 
granen maar ook bijvoorbeeld Cassava) bedragen gemiddeld 
slechts 30% van wat potentieel haalbaar is. De belangrijkste 
oorzaak is niet het niet toepassen van biolandbouw, maar 
bodemdegradatie als gevolg van erosie en onevenwichtige of 
ontbrekende bemesting en een tekort aan inputs zoals meststof-
fen (zowel organische als synthetische), bestrijdingsmiddelen en 
geschikte zaden. Hoe biolandbouw op de stikstof- en fosfordefi-
ciëntie bodems van SSA in 2050 deze twee miljard Afrikanen kan 
voeden, zonder daarbij een nog groter deel van de resterende 
natuurlijke ecosystemen massaal te begrazen of te composteren 
om aan voldoende bodemnutriënten te komen, is onduidelijk. 
Wat nodig is in SSA is duurzame intensivering van de landbouw-
productie. Duurzame intensivering verwijst naar het verhogen 
van de opbrengsten op het huidige areaal waarbij effecten op 
milieukwaliteit en biodiversiteit zoveel mogelijk worden gemini-
maliseerd en waarbij aandacht wordt gegeven aan de klimaat-
robuustheid van productie. Daar hoort ook het oordeelkundig 
gebruik van bijvoorbeeld synthetische meststoffen bij, naast 
voldoende organische bemesting, biologische stikstoffixatie en, 
afhankelijk van de lokale situatie, ‘agroforestry’ (Honnay 2019, 
Schut & Giller 2020). Agroforestry heeft betrekking op het telen 
van gewassen onder een bomenscherm. Naast aandacht voor 
diverse institutionele factoren zoals toegang tot land en tot 
markten en voor de lokaal aanwezige kennis rond bijvoorbeeld 
gewaskeuze en plaagbestrijding.
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Kunnen we dan in het Globale Noorden naar 100% bioland-
bouw? Die keuze zal ook elders effecten hebben, en niet in het 
minst voor het klimaat. De gevolgen van een dergelijk scenario 
voor Engeland en Wales werden doorgerekend door Smith et al. 
(2019). De voorspelde terugval in voedselproductie met 40% zal 
leiden tot een hogere import van voedsel en het totale areaal 
om in de voedselbehoeften van beide regio´s te voorzien zou 
stijgen met meer dan 50%. Dat landbouwareaal zal groten-
deels elders gevonden moeten worden en de koolstofemissies 
die gepaard gaan met het onder landbouw brengen van dat 
land zullen ruimschoots de winst overschrijden die wordt 
gemaakt door de lagere broeikasgasuitstoot door af te zien 
van de productie van synthetische stikstofmeststoffen en de 
reductie in N2O-emissies (lachgas) die vrijkomen bij bemesting. 
Het initiatief van Engeland en Wales zal hun broeikasgasuit-
stoot doen toenemen met 70%. Dat is voor een belangrijk deel 
te wijten aan de zogenaamde koolstof-opportuniteitskost: 
de extra hoeveelheid land die nodig is voor biolandbouw kan 
immers niet gebruikt worden voor de opslag van (veel meer) 
koolstof in natuurlijke ecosystemen zoals bossen en veenge-
bieden. Deze verdoken klimaatkost van biolandbouw wordt ook 
niet in rekening gebracht in het rapport van IDDRI dat een 100% 
bioscenario voor Europa voorstelt (Poux & Aubert 2018) waar-
naar Dumortier (2021) verwijst. 

In deze context is het ook niet onbelangrijk om te vermelden dat 
als Vlaanderen zelfvoorzienend zou willen worden en volledig 
zou stoppen met de import en export van landbouwproducten, 
er bij het huidige dieet ongeveer 800.000 ha landbouwland 
nodig is om in de eigen voedselbehoefte te voorzien (Danckaert 
et al. 2013). In een volledig bio-scenario met een eerder beschei-
den productiviteitsverlies van 35% is er 580.000 ha (dit is geen 
rekenfout) extra landbouwgrond nodig, of bijna dubbel zoveel 
als het huidige effectieve landbouwareaal. Dat is land dat we 
niet hebben en dat we elders zullen moeten gaan aanspreken. 
Op basis van welke cijfers in Dumortier (2021) de claim wordt 
gebaseerd dat we in een 100% bio-scenario ook nog land gaan 
over hebben om terug te geven aan natuur, is niet duidelijk. 
Recente analyses van de consequenties van de Europese Boer-
tot-Bord strategie, waarin nog maar 25% van het areaal wordt 
voorbehouden aan biolandbouw, wijzen allemaal op gelijkaar-
dige problemen met de beschikbaarheid van land (Barreiro-
Hurle et al. 2021, Beckman et al. 2020, Bellora & Bureau 2014). 
Critici zullen stellen dat de radicale agro-ecologie of holistische 
biolandbouw beter zal presteren dan de gewone biolandbouw 
omdat er ook naar de interacties met het omliggende landschap 
wordt gekeken. Helaas is dit idee niet gebaseerd op harde data, 
maar eerder op het geloof dat wanneer er maar voldoende 
biodiversiteit aanwezig is in en rond het landbouwland, de 
oogstkloof zal afnemen. In het super biodiverse landschap van 
rond 1900, vol met natuurlijke predatoren van landbouwziekten 
en -plagen, en waar de boeren nog vaak lokale rassen gebruik-
ten, waren de graanoogsten ongeveer 75% lager dan vandaag 
(Trienekens 1985). Uiteraard is de biolandbouw van vandaag 
niet te vergelijken met die van een eeuw geleden, maar echt 
geruststellend zijn deze cijfers niet. Wat uiteraard niet bete-
kent dat we vandaag (agro)biodiversiteit niet zo veel mogelijk 
moeten inzetten om de landbouw duurzamer te maken, daar 
komen we lager nog op terug. 

Consuminderen
Vanzelfsprekend bestaat het voedselsysteem uit veel meer dan 
voedsel produceren. Verduurzamen van het voedselsysteem 
impliceert eveneens dat er, liefst zo drastisch mogelijk, inge-
grepen wordt aan de vraagzijde van het voedsel, een aspect 
waarop Dumortier (2021) terecht wijst, en dat, hoewel het niet 
expliciet vermeld wordt, wellicht ook een onderdeel vormt van 
de voorgestelde holistische benadering van de biolandbouw. 
Het voedsel dat niet verloren gaat moet ook niet geproduceerd 
worden. De FAO schat dat vandaag niet minder dan 33% (in 
gewicht) en 24% (in calorieën) van al het geproduceerde voedsel 
ergens tussen productie en consumptie verloren gaat of verspild 
wordt (verspilling heeft betrekking op de vermijdbare fractie van 
wat verloren gaat). In Vlaanderen wordt doorheen de hele keten, 
van productie over retail tot huishoudens, ongeveer 10% van 
het voedsel verspild. Kampioen Verenigd Koninkrijk slaagde er 
met een gerichte campagne in om over een periode van tien jaar 
voedselverspilling bij de consument met 25% te verminderen 
(WRAP 2021). Een bijzonder ambitieuze wereldwijde reductie 
van voedselverlies en -verspilling doorheen de hele voedselketen 
met 25% zou de noodzakelijke stijging van het aantal geprodu-
ceerde calorieën in 2050 kunnen terugbrengen van 56% naar 
50% (WRI 2018). Voedselverspilling vermijden is dus erg belang-
rijk en noodzakelijk, maar helaas geen wondermiddel. Zelfs 
in het bijzonder onwaarschijnlijke scenario dat er wereldwijd 
nergens nog voedsel wordt verspild, zullen er in 2050 300 kiloca-
lorieën per capita per dag te weinig zijn (WRI 2018).

Een grotere positieve impact op onze landbouwvoetafdruk heeft 
de reductie van de vleesconsumptie. (Landbouw)dieren, en 
vooral herkauwers zoals koe, schaap en geit, zijn erg inefficiënt 
in het omzetten van voeder in vlees. Zo heeft de gemiddelde 
koe honderd calorieën aan voeder nodig om één calorie aan 
vlees te produceren (men zegt dan dat de voederconversiera-
tio 1% bedraagt). De conversieratio voor proteïnen (4%) is iets 
gunstiger. Toenemend efficiënt zijn melk (7% calorieën, 16% 
proteïnen), varkensvlees (10%, 15%), gevogelte (10%, 15%) en 
eieren (13%, 25%) (WRI 2018). Er is dus verhoudingsgewijs erg 
veel landbouwland nodig om weinig dierlijke calorieën te produ-
ceren, en dat is vooral zo voor dierlijke producten geleverd door 
herkauwers, die bovendien ook nog grote hoeveelheden van 
het krachtige broeikasgas methaan produceren. Meer dan 75% 
van het wereldwijde landbouwareaal wordt nu al gebruikt als 
graasland of voor de productie van veevoeder. In Vlaanderen 
gaat het vandaag eveneens om ongeveer 75%. Toch voorzien 
de door dat vee geproduceerde vlees en de zuivel wereldwijd 
maar in slechts 33% van de calorieën en in 17% van de door 
de mens geconsumeerde proteïnen. Afbouw van vlees in ons 
dieet, en vooral van rundsvlees, is dus een absolute noodzaak 
als we het landbouwareaal niet verder willen laten uitbreiden, 
en het bij voorkeur willen gaan doen inkrimpen (Govers 2021). 
Dat kan door in te zetten op vleesvervangers en op kweekvlees, 
en op korte termijn bijvoorbeeld door vleesconsumptie fiscaal 
te ontmoedigen. WRI (2018) berekende evenwel dat wanneer 
wereldwijd 30% van de vleesconsumptie wordt vervangen door 
een vegetarisch dieet (dus inclusief zuivel en eieren), er in 2050 
er nog steeds bijna 400 miljoen ha meer landbouwland nodig is 
dan vandaag. Zeker in het Globale Noorden is hier nog erg veel 
vooruitgang te boeken. Maar we moeten ons ook realiseren 
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‘Intercropping’ of mengteelt kan resulteren in lagere ziektegevoeligheid van 

gewassen, beter benutting van water en nutriënten en een hogere oogststabiliteit. 

(© Vilt/Griet Lemaire)

dat hoewel de vleesconsumptie in België tussen 2010 en 2018 
verminderde met 8 %, de laatste jaren de consumptie eerder 
stagneert (MIRA 2020). Wereldwijd voorspelt de FAO bovendien 
geen afname, maar een toename met niet minder dan 75% van 
de vraag naar dierlijke producten in 2050. Los hiervan is het nog 
maar de vraag of we, als we er met slim beleid hopelijk toch 
snel in slagen om de voetafdruk van de landbouw drastisch te 
verkleinen door minder vlees te consumeren (en te produceren) 
en minder voedsel te verspillen, op die vrijgekomen oppervlakte 
aan biolandbouw moeten gaan doen, en of we dat land niet 
beter grotendeels teruggeven aan de natuur en herstel van 
bossen en venen toelaten. Dat zal veel gunstiger zijn voor zowel 
koolstofopslag als biodiversiteitsbehoud, zeker als we de gang-
bare landbouw verduurzamen.

De heilige koe
We haalden al het gigantische ruimtebeslag van de veeteelt 
aan, en vooral van de teelt van runderen en schapen, en de 
relatief zeer beperkte hoeveelheid calorieën voor menselijke 
consumptie die op dat land geproduceerd wordt. Net zoals met 
biolandbouw gaat er ook met veeteelt een verdoken klimaatkost 
gepaard (Govers 2021). Land waar koeien en schapen grazen kan 
niet worden gebruikt voor bosherstel, bos dat veel meer koolstof 
kan vastleggen dan welke vorm van landbouw dan ook (Griscom 
et al. 2017, Poulton et al. 2018). Wereldwijd was bijna de helft 
van het huidige graasland ooit bos of bossavanne. Hayek et al. 
(2021) berekenden deze koolstof-opportuniteitskost. In Europa 
(inclusief niet-EU landen) gaat het om bijna 86 miljoen hectare 
graslanden die ooit onder bos lagen. Dat is bijna dertig keer de 
oppervlakte van België en goed voor een opportuniteitskost van 
9 gigaton koolstof of 33 gigaton CO2, dat is 13 keer de totale jaar-
lijkse CO2-emissie in de EU. En zo komen we bij een ander funda-
menteel probleem van een 100% bio-scenario. Aangezien door 
het afwijzen van synthetische meststoffen stikstof niet langer 
uit de atmosfeer kan gefixeerd worden via het industriële Haber-
Bosch procedé, is de bio-akkerbouw voor een groot deel afhan-
kelijk van de mest van herkauwers die op extensieve graslanden 
grazen. Dat vereist reusachtige hoeveelheden van die graslan-
den aangezien ze niet bemest kunnen worden met synthetische 
stikstofmeststoffen en dus erg weinig biomassa en dus voeder 
en mest produceren. De koe wordt hier dus helemaal niet slim 
ingezet om reststromen te valoriseren, maar als een manier om 
massaal nutriënten te concentreren. Het 100% bio-scenario voor 
Europa van de denktank IDDRI waarnaar in Dumortier (2021) 
verwezen wordt, vereist niet minder dan 60 miljoen hectare (20 
keer België) graslanden (Poux & Aubert 2018). Dat is evenveel als 
vandaag, ondanks de halvering van de veestapel en de ferme 
reductie van de vleesconsumptie in de IDDRI denkoefening. In 
een dergelijk scenario is er dus geen ruimte voor het grootschalig 
herstel van koolstoffixerende natuurlijke ecosystemen zoals bos 
en venen. Dat is problematisch omdat de voorziene klimaatneu-
traliteit van de EU in 2050 enkel mogelijk is als er ook extra kool-
stof wordt vastgelegd in natuurlijke ecosystemen (EC 2020). Dat 
geldt trouwens ook op mondiaal niveau, waar een 1,5 °C-scenario 
van het IPCC behalve van massale emissiereducties ook deels 
afhankelijk is van het vastleggen van koolstof in natuurlijke 
ecosystemen. Dat komt omdat nu eenmaal niet alle emissies van 
broeikasgassen te elimineren zijn. Daar komt nog bovenop dat, 
zoals al gezegd, die herkauwers belangrijke bronnen zijn van 

methaan, een krachtig broeikasgas en wereldwijd verantwoor-
delijk voor een derde van de broeikasgasemissies van het voed-
selsysteem (Crippa et al. 2021). Het houden van zoveel runderen 
om toch maar aan voldoende stikstof te kunnen komen is dus in 
strijd met het halen van de EU-klimaatdoelstellingen. De reduc-
tie van de broeikasgasemissies met 40% in het IDDRI-rapport 
mag op het eerste zicht significant lijken, in werkelijkheid is ze 
gezien de drastische maatregelen die genomen worden ridicuul 
weinig. De noodzakelijke negatieve emissies om tot klimaatneu-
traliteit te komen kunnen alleen gerealiseerd worden door land 
terug te geven aan de natuur in plaats van er massaal koeien 
op te laten grazen of aan biolandbouw te gaan doen. Wie 100% 
biolandbouw promoot zou duidelijk moeten zijn over de totale 
koolstof-opportuniteitskost van die keuze. En natuurlijk kan ook 
de vraag gesteld worden of het fair is dat de rijke Europeanen 
er 60 miljoen hectare ontboste graslanden mogen blijven op 
na houden om runderen te laten grazen, terwijl landen in het 
Globale Zuiden met de vinger gewezen worden wanneer ze net 
hetzelfde willen gaan doen. 

Dat koeien de ecologische niche van de laat-Pleistocene grote 
grazers zouden innemen zoals in Dumortier (2021) gesteld wordt 
is nogal kort door de bocht. Het Pleistocene landschap was op 
geen enkele manier te vergelijken met de vegetatie die grazende 
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koeien achterlaten. De pleistocene grazers waren bijzonder 
divers in habitat- en voedselvoorkeur en het resulterende land-
schap was navenant. Dat het houden van al die koeien gespreid 
over grote oppervlakten graasland mee de terugkeer van toppre-
datoren zoals de Wolf in de weg staat, komt helaas niet aan bod. 
Het is trouwens ook de voortdurende interactie met toppredato-
ren die er net voor zorgde dat de grote grazers uit het laat-Pleis-
toceen een divers landschap genereerden. Het verwijderen 
van toppredatoren (‘trophic downgrading’ in de vakliteratuur) 
behoort tot de meest nefaste invloeden van de mens op de inte-
griteit van ecosystemen (Estes et al. 2011).

Redt biolandbouw de biodiversiteit?
Dumortier (2021) haalt terecht de dramatische toestand van 
de biodiversiteit en milieukwaliteit in Vlaanderen en meer 
specifiek die in het landbouwgebied aan. Wat die milieukwa-
liteit betreft is de afbouw van de Vlaamse veestapel zonder 
enige twijfel een van de belangrijkste maatregelen die kunnen 
worden genomen. Daarover zijn we het roerend eens. Maar wat 
is de verwachte biodiversiteitswinst van biolandbouw? Tuck et 
al. (2014) legden 94 studies bij mekaar en vonden gemiddeld 
30% meer soorten op bio-percelen dan op conventionele perce-
len. Dat lijkt veel, maar in praktijk gaat het om een handvol 
soorten extra. Vooral planten doen het beter omdat er geen 
herbiciden worden gebruikt in de biolandbouw, waardoor ook 
ongewervelden talrijker zijn. Op het niveau van het hele land-
bouwbedrijf vonden Schneider et al. (2014) in een zeer goed 
gerepliceerde pan-Europese studie een winst van nauwelijks 
5% in de soortenrijkdom van wormen, spinnen, planten en 
bijen. De meest kwetsbare soorten verdragen nu eenmaal geen 
landbouw en vooral geen bemesting, of die mest nu organisch 
is of niet maakt voor die soorten niet uit. Bovendien is ook 
de biolandbouw niet ongevoelig voor schaalvergroting, het 
inzetten op monoculturen en intensivering: in de vakliteratuur 
wordt in dat verband gesproken van de conventionalisering 
van de biolandbouw. Ook de doorsnee biolandbouwer haalt 
immers graag hoge opbrengsten van zijn akkers. Als de door de 
EU in de Boer-tot-Bord strategie opgelegde toename van het 
aanbod bio-producten niet gepaard gaat met een evenredige 
toename van de vraag kan verwacht worden dat de trend naar 
intensivering en kostenreductie zich in de toekomst zal door-
zetten. Daar hoort evenzeer het gebruik van (niet-synthetische) 
pesticiden bij die even grote risico´s kunnen meebrengen als 
synthetische (Annaert et al. 2017). Denk maar aan de toepassing 
van koper voor het bestrijden van schimmels in biowijnbouw 
en –fruitteelt, nefast voor het bodemleven (Mackie et al. 2014). 
In een recent artikel plaatst Teja Tscharntke, zowat de meest 
geciteerde Europese ecoloog, in deze context grote vraagtekens 
bij de biodiversiteitswinst van biolandbouw (Tscharntke et al. 
2021). Tscharntke en collega´s leveren overtuigend bewijs dat 
het diversifiëren van gewasrotaties in ruimte en tijd, verkleinen 
van percelen en aandacht voor akkerranden, houtkanten en 
andere kleine landschapselementen (KLE’s) veel effectiever is 
voor het behoud van biodiversiteit dan biolandbouw. Opnieuw 
is de productiviteit van de landbouw van belang. De biodiversi-
teitswinst in een landbouwlandschap waar 20% van het land-
schap opzij is gezet voor niet-productieve zones is hoger dan de 
biodiversiteitswinst in een landschap met biolandbouw waar 
de oogstreductie veel hoger is dan 20% (Tscharntke et al. 2021). 

Drie compartimenten
Het is erg verstandig om er in de huidige mondiale context voor 
te zorgen dat in het Globale Noorden de landbouwproductie 
niet te veel aan volume inboet. Verdere intensivering is hier 
in Noordwest-Europa wellicht uitgesloten en ook ongewenst. 
Het komt eropaan de landbouwproductie milieuvriendelijker 
te maken en in overeenstemming te brengen met de ecologi-
sche draagkracht. Afbouw van de veestapel en vrijmaken van 
landbouwland hoort daar onvermijdelijk bij. Daarnaast kan een 
compartimentering van het landschap in drie landgebruikszo-
nes de noodzakelijke landbouwproductiviteit en behoud van 
biodiversiteitsbehoud verzoenen. Brits onderzoek wees al uit 
dat de compartimentering zoals hieronder beschreven gunstiger 
is voor biodiversiteit dan pure ‘land sparing’ en zeker dan ‘land 
sharing’ (Finch et al. 2019, Finch et al. 2020, Feniuk et al. 2019). 
Daarbij staat land sparing voor een scheiding van natuur en 
landbouw en land sharing voor een volledige verweving. In het 
VK trekt men voor de hertekening van het voedselsysteem al 
voluit de kaart van dit driecompartimentensysteem (National 
Food Strategy 2021).

Een eerste compartiment bestaat uit hoogproductieve land-
bouw (Figuur 1). In deze zone staat productie centraal, maar die 
productie garandeert een basismilieukwaliteit. Dat laatste is 
vandaag duidelijk niet het geval. Er zijn voldoende technieken 
voorhanden om de landbouw te vergroenen, zonder dat dit al te 
grote negatieve effecten heeft op de productie. Tamburini et al. 
(2020) kwamen tot de conclusie dat 63% van alle geëvalueerde 
vergroeningsmaatregelen (onder meer gewasrotaties, organi-
sche bemesting en reductie van bodembewerking) een win-win-
situatie oplevert voor landbouwproductie en de voorziening 
van ecosysteemdiensten (inclusief biodiversiteitsbehoud). Ook 
‘intercropping’ biedt mooie perspectieven omwille van de lagere 
ziektegevoeligheid, beter benutting van water en nutriënten 
en de hogere oogststabiliteit (Li et al. 2021). Bij intercropping 
worden twee of zelfs meerdere gewassen samen ingezaaid. Het 
is op deze maatregelen dat massaal moet worden ingezet in 
dit compartiment. Daarnaast kan er gebruikgemaakt worden 
van precisietechnieken voor de toepassing van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij worden bijvoorbeeld 
gewasbestrijdingsmiddelen enkel gebruikt op planten in een 
zeer vroeg stadium van aantasting, iets wat met precision 
farming, mogelijk ondersteund door drones en GPS, nu al perfect 
mogelijk is. En uiteraard biedt ook gentech nieuwe mogelijkhe-
den. Het is onbegrijpelijk dat de EU blijft treuzelen met het dere-
guleren van nieuwe gene-editing technieken die het gebruik 

Figuur 1. Een driecompartimentenlandschap met van links naar rechts, natuur, 

natuurinclusieve landbouw en hoogproductieve landbouw. 

Bron: https://community.rspb.org.uk/ourwork/b/science/posts/sparing-or-sharing
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van gewasbeschermingsmiddelen massaal kunnen terugdrin-
gen door in gewassen resistentie tegen ziekten en plagen in te 
bouwen. In dit eerste compartiment kunnen ook akkerranden 
voorzien worden ter bevordering van bestuiving en plaagbe-
strijding, maar de biodiversiteit is louter functioneel en staat in 
dienst van de productie. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld naar 
artificiële mengsels van bloeiende planten kan worden gekeken 
om de densiteit van predatoren van plaaginsecten te bevorderen 
(zie bv. Van Rijn & Wäckers 2015). In elk geval is hierrond nog veel 
onderzoek nodig, aangezien de effecten van akkerranden heel 
lokaal blijken te zijn en positieve effecten op de oogst allesbe-
halve een zekerheid (Albrecht et al. 2020). Voor alle duidelijkheid: 
van een business as usual scenario kan ook in deze zone geen 
sprake zijn. De landbouwers in dit compartiment produceren 
voor de lokale markt maar ook voor de wereldmarkt.

Een tweede compartiment vormt een buffergebied rond onze 
natuurgebieden. In deze zone zijn landbouw en biodiversiteits-
behoud nevengeschikt. In Nederland verwijst men naar dit soort 
landbouw als natuurinclusief. Soorten die afhankelijk zijn van 
extensieve landbouwlandschappen zoals akkervogels vinden 
hier hun plaats. Naast het verkleinen van perceeloppervlaktes, 
aandacht voor niet-productieve elementen en een hoge diversiteit 
aan gewassen is een reductie van de bemesting hier essentieel. 
Dat wil zeggen dat in deze zone ook biobedrijven niet automatisch 
een plaats krijgen. De habitatkwaliteit van natuurgebieden staat 
zwaar onder druk door stikstofdepositie. Omwille van het meer 

lokale karakter van ammoniakemissies, waarvoor de landbouw 
voor het overgrote deel verantwoordelijk is, biedt gebiedsgerichte 
aanpak van de ammoniakuitstoot de beste kansen om de vermes-
tende depositie in natuurgebieden terug te dringen. Landbouwers 
in dit compartiment zien hun oogst dalen en hun kosten stijgen 
maar worden gecompenseerd met een prijspremium (dat kan ook 
via biocertificatie), door subsidies van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) voor agromilieu- en klimaatmaatregelen 
(beheerovereenkomsten) of via de nieuwe GLB-Ecoschema’s. 
Creatieve landbouwers en ondernemers kunnen in deze zones 
nieuwe businessmodellen ontwikkelen, bijvoorbeeld gericht op de 
lokale markt en korte keten, of gebruikmakend van een systeem 
van Payment for Ecosystem Services. Rechtszekerheid en een 
langetermijnvisie zijn daarvoor erg belangrijk. Het concentreren 
van beheerovereenkomsten in deze zone garandeert bovendien 
voldoende kwaliteitsvol habitat voor herstel van biodiversiteit. 
De huidige te grote spreiding van die beheerovereenkomsten is 
precies een van de belangrijkste redenen waarom ze vandaag 
weinig effectief zijn (MacDonald et al. 2018). De omvang van dit 
tweede compartiment zou ongeveer even groot kunnen zijn als 
die van de natuurgebieden.

Omgeven door een buffer van laagproductieve (of zo je wil 
natuurinclusieve) landbouw bevinden zich de natuurgebieden 
in het derde compartiment. Volgens het recente Natuurrapport 
is bijna 90% van de nog aanwezige natuurclusters in Vlaanderen 
kleiner dan één hectare en 27% van de totale oppervlakte natuur 

Natuurinclusieve landbouw is ideaal in een bufferzone rond de natuurgebieden. Soorten die afhankelijk zijn van extensieve landbouwlandschappen zoals akkervogels 

vinden hier een plaats. (© Vilda/Jeroen Mentens)
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is verdeeld over snippers die kleiner zijn dan tien hectare. Voor 
kwetsbare soorten is het in deze snippers onmogelijk om een 
leefbare populatie op te bouwen (Honnay et al. 2008). Vaak zijn 
dat soorten met een beperkte dispersiecapaciteit die erg gevoe-
lig zijn voor habitatverstoring en waarvoor kleine landschap-
selementen in het landbouwlandschap weinig soelaas bieden. 
De oppervlakte van onze natuurgebieden moet dus omhoog. Een 
groot deel van de 12% van de landbouwoppervlakte die vandaag 
niet voor professionele landbouwactiviteiten wordt gebruikt 
maar voor wellness-boerderijen en het houden van alpaca’s en 
paarden kunnen we daarvoor beter inzetten, in plaats van er 
vooral biolandbouw op gaan te bedrijven. Land dat op langere 
termijn kan vrijkomen door afbouw van de veestapel kan deels 
geïntegreerd worden in natuurgebied en deels in het tweede 
buffercompartiment terechtkomen. In onze riviervalleien kan 
het derde compartiment een belangrijke en noodzakelijke buffer 
vormen tegen overstromingen. Klimaatmitigatie (vastleggen 
van koolstof), klimaatadaptatie (bescherming) en soortenbe-
houd gaan hier dus hand in hand. Natuurlijk kan in de natuurge-
bieden eventueel graasbeheer worden toegepast, maar dat staat 
volledig in dienst van soortenbehoud.

Tot slot
Het wereldvoedselsysteem is vandaag verantwoordelijk voor 
ongeveer een derde van de broeikasgasemissies en de belangrijk-
ste oorzaak van de achteruitgang van biodiversiteit. Een gron-
dige hertekening is een absolute noodzaak en in deze bijdrage 
werden slechts enkele aspecten daarvan besproken. Uitfaseren 
van schadelijke subsidies, responsabilisering van toeleverings-
bedrijven om hun toeleveringskanalen duurzamer (bv. ontbos-
singsvrij) te maken en internalisering van milieukosten van de 
productie zijn ook allemaal een onderdeel van de oplossing. Het 
parcours van de landbouw oogt absoluut niet fraai wat betreft 
impact op milieu en biodiversiteit. Dat maakt radicale alterna-
tieven erg aantrekkelijk. Helaas riskeren we daarmee het kind 
met het badwater weg te gooien, of zelfs de remedie erger te 

maken dan de kwaal. We hopen dat we hebben kunnen aanto-
nen dat een landbouw gebaseerd op het criterium ‘natuurlijk-
heid’ niet per se duurzamer is dan een landbouw die, afhankelijk 
van de lokale omstandigheden, ook oordeelkundig kan gebruik-
maken van alle middelen die vandaag in de agrarische gereed-
schapskist voorhanden zijn. Dat impliceert geenszins business 
as usual. En ook de holistische biolandbouw en de koe kunnen 
hun plaats innemen in een hertekend voedselsysteem. Een drie-
compartimentenlandschap met aandacht voor specifieke objec-
tieven in specifieke zones, aangevuld met een aantal rationele 
maatregelen, vooral inzake onze overmatige vleesproductie en 
-consumptie, laat toe om efficiënte voedselproductie en natuur-
behoud te verzoenen met klimaatbekommernissen. Laten we 
onze energie en middelen vooral investeren in een haalbaar en 
`evidence-based` plan en al beginnen met enkele grootscha-
lige proefprojecten waar we op basis van een multidisciplinaire 
aanpak mogelijke knelpunten kunnen identificeren. 

Een mening over natuur? We horen het graag

Natuurfocus plaatst regelmatig forumartikels op zijn 
pagina’s. Het zijn opiniestukken waarin de auteurs een stel-
ling of visie ontwikkelen waarbij de argumenten degelijk 
onderbouwd horen te zijn, liefst gestoeld op wetenschap-
pelijk onderzoek. De redactie van Natuurfocus moedigt 
zo het debat over natuurvraagstukken aan. Forumartikels 
weerspiegelen niet noodzakelijk de visie van de redactie, 
de adviesraad, noch die van de uitgever. Maar ze verrijken 
en prikkelen ons inzicht over boeiende en vaak complexe 
kwesties over natuurbehoud, milieuzorg en landgebruik. 
De redactie verwelkomt forumbijdragen en manuscripten 
die, zoals alle artikelen, kritisch nagelezen worden door de 
redactie en gastreferenten.

SUMMARY

Honnay O., Avermaete T., Govers G. & Keulemans W. 2021. Smart 
land use zoning reconciles agricultural production, biodiversity and 
climate. Natuurfocus 20(4): 157 - 165 [in Dutch]

Our food system and more specifically the way in which we farm is 
currently putting an unsustainable pressure on environmental quality, 
biodiversity and the climate. Here we first raise a series of thoughts re-
garding an article previously published in Natuurfocus in which a ho-
listic approach to organic farming was put forward as the solution to 
this problem. We agree with the author of that article that consuming 
fewer animal products and reducing food waste are essential compo-
nents of more sustainable food system. On the other hand we stress that 
agricultural productivity also is a key component of such a sustainable 
food system and therefore that generalizing radical alternatives such as 
low-yielding holistic organic farming is not a solution in a world where 
we need to feed an additional 2 billion people by 2050. Finally, based on 
new scientific insights and specifically for the Flemish context we pro-
pose a pragmatic alternative that is based on a zoning of the landscape 
into three compartments, containing high-yielding farming, low yiel-
ding or nature-inclusive farming and nature.
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