


Inleiding
Voor je ligt een brochure die is samengesteld naar aanleiding van het Landbouwactiekamp dat ASEED 2-4 mei 
2011 organiseert in de Flevopolder. De reden om dit kamp te organiseren is dat voedsel en landbouw steeds meer 
in de belangstelling zijn komen te staan. Door een breed aanbod van workshops en discussies en een diverse groep 
deelnemers hopen we verschillende deelgebieden met elkaar te verbinden. Wat hebben megastallen te maken 
met gentech? En buurtmoestuinen met het Europees Landbouwbeleid? Welke rol spelen Monsanto en andere 
multinationals, wat is voedselsoevereiniteit en hoe bouwen we een sociale en duurzame voedselketen uit? Met 
behulp van de boeren, tuiniers, studenten, dierenvrienden, activisten, slow-foodies en anderen geïnteresseerden in 
landbouw en voedsel hopen we op deze vragen inspirerende antwoorden te vinden.  
 
Vooral in de landen om ons heen zijn al inspirerende bewegingen ontstaan. Zo is er bijvoorbeeld Reclaim the Fields, 
een netwerk van jongeren die zelf op een milieuvriendelijke en sociale manier met landbouw aan de slag willen, maar 
die ook protesten organiseren tegen de agro-business en al haar misstanden. In vele landen vinden nog veel acties 
plaats tegen velden met gentech gemanipuleerde gewassen. 

Maar ook in Nederland gebeurt al van alles. Zo komen onder andere de megastallen steeds meer onder vuur te 
liggen en groeit de weerstand tegen Monsanto en andere grote voedingsconcerns. En steeds meer consumenten zijn 
kritisch over de herkomst van hun voedsel en organiseren zich op zoek naar lokale verantwoorde alternatieven. Het 
landbouw-actiekamp is bedoeld om het verzet tegen de industriële landbouw te bundelen en te versterken en op 
die manier ruimte te maken voor echte verandering. Alle teksten in deze reader hebben te maken met een van de 
genoemde onderwerpen. Maar volledig is deze selectie niet. Er is teveel interessants te melden over landbouw. Veel 
plezier met lezen! 

Als je meer wil weten of ASEED en haar campagnes, neem dan even contact op.

ASEED Europe
Plantage Doklaan 12A
1018CM Amsterdam
http://www.aseed.net

info@aseed.net
020-6682236

Het is toegestaan de tekst of delen ervan over te nemen en verder te verspreiden. Vermeld daarbij wel de bron. Het 
zou ook fijn zijn als je ASEED van de verdere verspreiding op de hoogte stelt.
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I. De bedreigingen

 1.1. Wat eten we als de olie opraakt?

Ons voedselsysteem staat wereldwijd voor een ongekende crisis. Het leven van honderden miljoenen, mogelijk 
zelfs miljarden mensen is in gevaar. Vier gelijktijdig optredende bedreigingen die alle voortvloeien uit onze 
afhankelijkheid van eindige fossiele brandstoffen vormen de oorzaak: hogere olieprijzen, stijgende vraag naar 
biobrandstoffen, klimaatverandering en milieudegradatie. 

De eerste bedreiging bestaat uit de directe invloed van hogere olieprijzen op de landbouw. Duurdere diesel voor 
de tractor, duurdere bestrijdingsmiddelen, en hogere transportkosten voor al wat de boerderij in- en uitgaat zorgt 
voor hogere voedselprijzen en hogere kosten voor de boer. Zowel consument als boer kunnen hierdoor in financiële 
problemen komen en de armen zullen honger lijden. De tweede bedreiging is een indirect gevolg van hogere 
olieprijzen - de toegenomen vraag naar biobrandstoffen die ertoe leidt dat akkers die eigenlijk bestemd zijn voor 
voedselproductie worden gebruikt voor de teelt van energiegewassen, waardoor voedsel ook weer duurder wordt. 

De derde bedreiging, klimaatverandering en extreme weersomstandigheden, zijn ook direct verbonden met 
olieproductie en energieverbruik. De landbouw is één van de grootste bijdragers aan de uitstoot van broeikasgassen 
door verbranding van fossiele brandstoffen, de productie van landbouwgif en kunstmest, en door transport. Door 
het schaarser worden van olie en gas zal er meer gebruik gemaakt worden van nog slechtere energiebronnen als 
kolen. Meer over klimaatverandering kun je lezen in het volgende hoofdstuk.  

Tenslotte is daar de degradatie of het verlies van basale natuurlijke bronnen voor de landbouw. Decennia lang zijn 
niet-duurzame landbouwmethodes gestimuleerd die grootschalig toegepast konden worden door goedkope energie. 
Grootschalige, industriële landbouw met chemische middelen heeft gezorgd voor erosie van teelaarde en uitputting 
en vervuiling van onze zoetwaterbronnen.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er aan de komst van de fossiele brandstoffen ook goede kanten 
zaten. In de laatste jaren van de 19e eeuw stond ongeveer ¼ van al het Engelse en Amerikaanse 
akkerland ten dienste van de teelt van granen als paardenvoer. Door de overschakeling op 
mechanische paardenkrachten, de PK’s, kwam dit areaal vrij voor de teelt van menselijke 
voedselgewassen. Maar in een eeuw tijd is de inzet van fossiele brandstoffen in de 
landbouw totaal uit zijn voegen gegroeid. Gemeten in calorieën is de verhouding 
compleet zoek. Voor de productie van één calorie voedselenergie zijn ca. 10 
calorieën fossiele brandstof nodig. 

We zijn in een fase beland dat we de top van de productie van fossiele 
brandstof naderen. We zullen daarom ons gedrag moeten afstemmen op de 
geleidelijke daling van deze energiebron en een voortdurende prijsstijging 
vanwege de groeiende schaarste. Omdat we in onvoldoende mate duurzame 
alternatieven hebben ontwikkeld is dit een grote uitdaging. De productietop 
van fossiele brandstoffen wordt niet in alle landen tegelijk bereikt: In de VS ligt die al 30 jaar achter ons; olie uit 
de Noordzee heeft zijn top overschreden; op sommige plaatsen is de top nog niet bereikt. Per saldo is er volgens 
sommigen nog een groei, maar niet meer voor lang. De laatste piek in de winning van ruwe olie wereldwijd werd al 
twee jaar geleden bereikt, namelijk in mei 2008. De oplevende steenkooldelving moet helpen het gat te vullen. 

Intussen wordt voedsel met sprongen duurder; er zijn graanvoorraden voor nog maar 57 dagen: het laagste niveau 
in 25 jaar. Duurder voedsel is goed voor de boeren als tenminste de meerprijs voor een evenredig deel bij hen 
terecht komt en deze niet wegvloeit door duurdere aankopen van brandstof, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. 
Boeren met lage inputs zijn nu in het voordeel. De armen in de steden lijden hoe dan ook onder de toenemende 
voedselprijzen. 



Biologische landbouw 
We worden door omstandigheden gedwongen terug te keren naar een landbouw met weinig of geen aanwending 
van fossiele brandstoffen. Biologische landbouw kan een antwoord zijn; een antwoord dat ook leidt tot intensievere 
tewerkstelling in de landbouw en dus meer arbeidsplaatsen. Voor de omschakeling naar een groene landbouw is 
andere kennis nodig: lokale kennis van de bodem, van micro-organismen, van weer en water, en van de interacties 
van planten, dieren en mensen. 

Cuba als voorproefje 
Eind jaren 1980 hebben de boeren en burgers van Cuba ervaren wat gebrek aan fossiele brandstof betekent. Het 
gemiddelde lichaamsgewicht nam aanzienlijk af en ondervoeding werd een algemeen verschijnsel. Slecht renderende 
staatsboerderijen werden opgeheven en gronden werden herverdeeld. De os verving de tractor. Biologische 
landbouw met dierlijke mest, met compost en met natuurlijke bestrijding van pest en plagen groeide. De Cubaan 
werd vegetariër uit noodzaak. Het loon van landarbeiders steeg tot boven het niveau van de kantoorwerkers. 
Stedelijke volkstuinen en zelfs daktuinen verschenen. Zo voorkwam men een ernstige hongersnood. 

Dit is overigens waar Transition Towns zich ook mee bezig houden, door kennis uit te wisselen en mensen bewust te 
maken en in actie te komen door zelf aan de slag te gaan met bijvoorbeeld eigen voedsel verbouwen of verbindingen 
leggen met regionale boeren. 

Het keerpunt in zicht 
In de VS worden de eerste stappen gezet naar een voedselproductie die minder afhankelijk is van transport. Recent 
werd in Oakland in de staat Californië een politiek besluit genomen om tegen 2015 in een straal van 80 km rond het 
stadscentrum ten minste 40% van de groenten te kweken die in de stad geconsumeerd worden. 

Er zijn mensen die verwachten dat dierlijke trekkracht weer in zwang zal komen met een voorkeur voor de os boven 
het paard omdat een rund ruwvoer beter verteert; een paard heeft liever haver en ander granen en is zo de concurrent 
van de mens. Naarmate de tractoren het veld ruimen voor het trekdier zal de behoefte aan grootschaligheid in de 
landbouw afnemen en zal ook het landschap veranderen. Ook wordt voorzien dat mensen over honderd jaar weer 
allemaal biologisch voedsel zullen gebruiken, uit noodzaak omdat de fossiele brandstof wegvalt. 

Naast fossiele brandstoffen zijn er trouwens nog andere delftstoffen die op beginnen te raken. Een belangrijke 
is fosfaat. De beschikbaarheid van fosfaat uit de mijnbouw bestemd als meststof voor de akkers neemt af. De 
wereldproductie-piek was in 1989. Deze delfstof is nog niet op, maar de rijkste bronnen zijn ontgonnen; we zijn nu 
bezig aan de ontginning van de mindere soorten en tegen aanzienlijk hogere prijzen. 

Dit is een samenvatting van een langere tekst van Richard Heinberg: "What will we eat as the oil runs out?" http://
richardheinberg.com/188-what-will-we-eat-as-the-oil-runs-out

Bron: 
Wervel. http://www.wervel.be/lees-de-voedselkrant-e-voedselkrant-309/biotech--ecologie-e-voedselkrant-151/978-
190601

Verder lezen: 
Cuba, een succesvol anti-model. http://www.transitie.be/r/default.asp?iID=HKEDLH

 1.2. Het klimaatprobleem is een voedselprobleem

Aardappels op Groenland, olijven in het zuiden van Engeland, paprika 's buiten de kas in Nederland.... Het 
warmere weer biedt kansen. Bovendien kunnen we door de zachte winters alles tegenwoordig een paar weken eerder 
verbouwen dan vroeger. En een hogere CO2-concentratie zorgt ook nog eens voor een snellere groei en hogere 
opbrengsten. Tot zover het goede nieuws.

In werkelijkheid is de klimaatverandering een gevaar voor de voedselproductie. Daarnaast draagt de huidige 



landbouw ook flink bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Beide effecten worden hier besproken.

Voedselproductie zorgt voor klimaatverandering
De productie van vlees en zuivel zorgt wereldwijd voor ongeveer 18% van de mensen veroorzaakte uitstoot van 
broeikasgassen.1 Dat is meer dan verkeer en vervoer samen. In Europa (EU-
27) gaat het dan ook om gigantische aantallen dieren: 153 miljoen varkens, 
123 miljoen koeien, 99 miljoen schapen en ruim 500 miljoen leghennen 
en bijna 11 miljoen ton kippenvlees.2 (Dat het bureau voor statistiek dit 
laatste enkel per ton meldt, zegt al genoeg over hoe men het leven van een 
kip ziet.)

Naast de uitstoot van het bekende koolstofdioxide (CO2) gaat het bij 
de veehouderij vooral om de broeikasgassen methaan (CH4) en lachgas 
(N2O). Om producten toch te kunnen vergelijken kan alles worden 
omgerekend naar CO2-equivalenten. Het resultaat laat enorme verschillen 
zien met boter en rundvlees als negatieve uitschieters en groente, granen en 
peulvruchten als duurzame alternatieven.

Vlees en zuivel scoren slechter dan plantaardig voedsel3; het dier als tussenstap maakt het veel minder efficiënt. 
Rundvlees komt er extra slecht uit vanwege het vele methaan dat het herkauwen veroorzaakt. Helaas voor de fans 
van scharrelvlees- en eieren; hoe meer een dier kan bewegen hoe minder efficiënt de productie wordt. Daar staat 
weer tegenover dat een meer natuurlijke voeding meestal voor een lagere CO2-uitstoot zorgt. Een vuistregel bij 
zuivel is hoe vetter, hoe slechter voor het klimaat. Je hebt er immers meer melk voor nodig om het te produceren. 
Boter komt hierdoor per kilo erg slecht uit de bus. Ook het ontginnen van nieuwe landbouwgebieden voor veeteelt 
en de productie van veevoer is in de cijfers meegenomen. Het afbranden van bos en savanne brengt veel CO2 in de 
lucht, het droogleggen van moerassen veel methaangas.

Vleesproductie is wereldwijd nog steeds een luxe product. Het zijn de welgestelden die het meeste vlees en zuivel 
consumeren en dus ook op dit punt onevenredig veel bijdragen aan de verandering van het klimaat. Iedereen met 
een beetje sociaal gevoel zou dus eenvoudigweg minder of geen vlees en zuivel kunnen eten. Naast het klimaat zijn 
er nog meer problemen met vleesproductie; in 2008 kwam uit een onderzoek van het Institute for Prospective 
Technological Studies (in opdracht van de Europese Commissie) dat vlees en zuivel samen verantwoordelijk zijn 
voor gemiddeld 24% van de milieubelasting van de 27 EU-landen4. Vooral de overbemesting van grond en water en 
de watervervuiling komen voor een groot deel door de productie van vlees en zuivel.

Onverantwoorde landbouw kan ook lokaal het klimaat negatief beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is het zuiden 
van Brazilië. In gebieden waar eerst regenwoud stond wordt nu zeer grootschalig soja voor veevoer verbouwd. 
Daardoor verdampt er daar minder water. Dit leidt ertoe dat er een eind verderop veel minder neerslag valt. De 
oogsten gaan hier achteruit wat er weer voor zorgt dat de sojaboeren en veehouders nog sneller het nog bestaande 
regenwoud in trekken.

Klimaatverandering vermindert voedselproductie
Naast overbevissing, erosie en uitputting van de grond door niet-duurzame landbouw en de vervuiling van water 
en grond door industrie en pesticidengebruik, brengt ook klimaatverandering de voedselvoorziening in gevaar. 
Het genoemde argument dat de opbrengsten door de hogere concentratie CO2 in de lucht zullen stijgen gaat niet 
op. Gelijktijdig zorgt namelijk het warmere weer voor meer ozon aan het aardoppervlak wat de opbrengst van de 
landbouw juist weer vermindert.5 En studies van de VN voorspellen “dat het vaker voorkomen van misoogsten door 
extreme weersomstandigheden zoals droogte of juist zware neerslag, een groter effect hebben dan een gemiddelde 

1 Livestock’s Long Shadow, FAO 2006, http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.HTM
2 Cijfers van Eurostat, ec.europa.eu/eurostat. Meestal 2008, soms van een aantal landen oudere cijfers
3 Global Emission Model for Integrated Systems, Öko institute, http://www.oeko.de/service/gemis
4 Environmental Improvement Potentials of Meat and Dairy Products from IPTS, ftp://ftp.jrc.es/pub/EURdoc/JRC46650.pdf
5 UN IPCC Fourth Assessment Report (AR4): Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Chapter 5, http://www.ipcc.ch/publications_and_
data/publications_ipcc_fourth_assessment_report_wg2_report_impacts_adaptation_and_vulnerability.htm

CO2-emissies in gram per kilogram

rundvlees 
kip en ander gevogelte  
varkensvlees 
eieren 
melk 
boter 
harde kaas 
yoghurt en zachte kaas 
appels 
groente (gemiddeld) 
bonen 
bruin brood 

13.300 
3.500 
3.250 
1.950 

950 
23.800 
8.500 
1.950 

550 
153 
144 
750

(bron: GEMIS-database)



temperatuurstijging. (...) Door klimaatverandering zal het aantal mensen met honger toenemen”.6Uit diezelfde 
studie blijkt dat de gematigde zones nog even op een stijging van de opbrengsten kunnen hopen terwijl het vooral de 
landen rond de evenaar zijn die de zwaarste klappen krijgen. En laten dat nu gemiddeld al de armste landen zijn met 
de meest kwetsbare landbouw.

Voor de langere termijn komt het Center for Global Developent tot nog negatievere getallen: “De wereldwijde 
potentiële landbouwproductie kan door klimaatverandering tussen de 5 en 20 procent dalen, als niets wordt gedaan 
tot 2080. (...) Maar dit getal maskeert een veel sterkte achteruitgang in India (-30% à -40%) en Afrika en Zuid-
Amerika (beiden -20%)”.7 Overigens is de invloed van het komende tekorten aan fossiele brandstof (voor machines 
en als belangrijk ingrediënt van kunstmest en bestrijdingsmiddelen) in deze cijfers nog buiten beschouwing gelaten.

Een stijgende welvaart in grote delen van de wereld zorgt ervoor dat ook daar meer vlees consumeerd gaat worden. 
Dit vergroot de druk op het land om al dat extra veevoer te produceren. Wat weer aansluit op het begin van de 
eerste helft van dit artikel. Alles bij elkaar blijft er steeds minder land beschikbaar voor voedselproductie voor directe 
menselijke consumptie. 

En wie zijn er weer het eerst de dupe...
Zoals vaker zijn het ook bij klimaatverandering weer de armsten en de meest kwetsbaren die de gevolgen het eerst 
voelen: schaarste zorgt voor hogere voedselprijzen. Vanwege speculatie, misoogsten en een groeiende vraag voor 
de productie van biodiesel hebben we dat in 2008 al kunnen zien. Mensen met een laag inkomen, weinig reserves 
en geen toegang tot eigen grond komen hierdoor direct in de problemen. Zij geven nu al een groot deel van hun 
inkomen uit aan voedsel en kunnen nergens anders op bezuinigen.

En wat doen regeringen en bedrijven hier ondertussen aan? 
Bijna niets! De problemen worden niet tegengesproken en algemene beleidsstukken staat wel eens dat de overmatige 
vleesconsumptie tot problemen leidt. Daarna weer over tot de orde van de dag: het stimuleren van het bedrijfsleven 
en de export en het vrij maken van de weg naar een nog grootschaligere veehouderij. Bedrijven moeten in dit 
kapitalistische systeem nog steeds hun winst optimaliseren om te overleven. Je kunt daarom niet verwachten dat de 
betrokken bedrijven vrijwillig de productie van veevoer, vlees en zuivel gaan verminderen en duurzame plantaardige 
alternatieven gaan promoten. We zullen zelf meer moeten doen om de landbouw duurzaam te maken; door zelf 
duurzaam te consumptie, maar ook door in actie te komen tegen bedrijven die zelf geen verantwoordelijkheid nemen 
voor hun bijdrage aan de klimaatverandering.

Kleinschalige landbouw zorgt voor afkoeling
Maar het kan ook anders. Het internationale netwerk van boerenorganisaties Via Campesina benadrukt in haar 
statement8 voor de klimaattop in Kopenhagen in 2009 dat kleinschalige landbouw klimaatverandering juist 
tegengaat. In tegenstelling tot gangbare landbouw zorgt biologische landbouw voor een opslag van CO2 in de 
bodem. Daarnaast gebruikt de gangbare landbouw kunstmest om stikstof in de grond te brengen. Voor de productie 
hiervan is veel aardgas nodig. Er is uitgerekend dat een middelgroot biologisch bedrijf evenveel koolstof uit de 
lucht haalt als 100 auto’s uitstoten.9Met kleinschalige landbouw is het ook makkelijker te produceren voor lokale 
afnemers.
Daarnaast verschaft de kleinschalige landbouw werk en een bestaansmogelijkheid aan een groot deel van de 
wereldbevolking. Ook is het minder kwetsbaar voor het komende tekort aan (fossiele) brandstof.

Voor een voedselproductie die rekening houdt met mens, dier, milieu en klimaat en de multinationals en 
grootgrondbezitters links laat liggen! 

Aangepaste versie van een tekst van ASEED uit 2009

6 als 1.
7 Zie het rapport ‘Global Warming and Agriculture’, http://www.cgdev.org/content/publications/detail/14090 of http://www.voanews.com/english/archive/2007-
09/2007-09-13-voa16.cfm?CFID=251796887&CFTOKEN=87411355&jsessionid=8430e2c460b388a5a54cac4e4547031e7b20
8 http://www.viacampesina.org/main_en/index.php?option=com_content&task=view&id=745&Itemid=37
9 Rodale Institute, http://www.rodaleinstitute.org/ob_31 en http://www.sustainabletable.org/issues/climatechange



 1.3. Onverantwoorde certificering: Een kritische blik op het    
 “groenwassen” van foute soja

De grootschalige productie van soja in Zuid-Amerika heeft desastreuze gevolgen voor mens, dier, natuur en milieu. 
Soja is een eenjarig gewas dat een eetbare boon oplevert met een hoog gehalte aan eiwitten (ruim 40%) en vetten 
(18%). Soja wordt geteeld in gematigde, subtropische en tropische klimaten: (het middenwesten van) de Verenigde 
Staten, Zuid-Amerika (met name Zuid-Centraal Brazilië, Argentinië en Paraguay), Azië (met name Centraal India 
en Noord-Oost China) en in beperkte mate ook in Europa (Italië en Roemenië). Meer dan de helft van de soja 
die Europa importeert is genetisch gemodificeerd (GM). Europa importeerde 34 miljoen ton soja in 2009-10. De 
meeste soja wordt gebruikt voor veevoer voor de vlees- en zuivelindustrie en om biobrandstoffen te produceren voor 
auto’s.10

Nederland is de grootste soja-importeur van Europa; 22% van de Europese soja-importen lopen via Amsterdam en 
Rotterdam. In 2010 importeerde Nederland 3,7 miljoen ton sojabonen, 4,8 miljoen ton soja-schroot, en 0,2 miljoen 
ton sojaolie. Soja-schroot is het product dat overblijft na het persen van de soja voor olie. Het product is minder 
rijk aan olie, maar is zeer geschikt voor veevoerproductie. Het totale verbruik van sojaproducten in de Nederlandse 
veevoedingsindustrie is berekend op 1,8 mln. ton per jaar. Van de soja die gebruikt wordt voor veevoer gaat 34% 
naar pluimvee, 34% naar varkens, 27% naar rundvlees, en 5% naar andere dieren. Voor de productie van de door 
Nederland geïmporteerde soja is 700.000 ha. grond nodig.  Dat is vergelijkbaar met meer dan één derde van het 
totale Nederlandse landbouwareaal.11

Het overkoepelde probleem met de mondiale soja-handel
Het gebruik van grote stukken land in het mondiale Zuiden om de intensieve veehouderij in het mondiale Noorden 
te voeden, of om Europese auto’s te laten rijden, kan niet verantwoord genoemd 
worden. Dit geldt des te meer in de context van de huidige mondiale voedselcrisis 
en schaarste aan hulpbronnen. Bijna alle soja – GM en niet GM – wordt 
geteeld in grote intensieve monoculturen in Zuid Amerika. Hier is soja een 
belangrijke factor voor tropische ontbossing, verlies van biodiversiteit, en 
klimaatverandering. De resulterende export van voedingsstoffen van het 
mondiale Zuiden naar het mondiale Noorden verwoest het milieu en de 
bodemkwaliteit in productielanden. Voedselzekerheid wordt beschadigd, 
doordat kleine boeren die basisvoedsel produceren stelselmatig worden 
ontruimd voor het creëren van grootschalige sojaplantages. 

De plaatselijke bevolking heeft vaak geen land om groente te telen, of wordt 
weggeduwd door de uitbreiding van soja-plantages. Gemechaniseerde sojateelt biedt 
werk aan veel minder mensen dan de kleinschalige landbouw die het wegdrukt, waardoor het bijdraagt aan rurale 
werkloosheid. Het verhoogt ook de prijs van basisvoedsel. Deze effecten kunnen onmogelijk aangekaart worden 
door duurzaamheidscertificering die plaats vindt op boerderij-niveau.

Wereldwijd wordt de sojahandel en -verwerking gedomineerd door enkele machtige multinationals: Archer Daniel 
Midlands (ADM), Bunge, Cargill en Louis Dreyfus. ADM en Cargill hebben ook havens in Nederland. Soja is een 
goedkope grondstof en wordt daarom graag gebruikt door voedingsmiddelen industrie. De grote verwerkers van 
sojameel en -olie voor menselijke consumptie zijn multinationals zoals Unilever, Danone, Procter&Gamble, Kraft 
en Nestlé. De grote sojaverwerkende veevoerproducenten zijn onder andere Cefetra, Nutreco, Agrifirm en Provimi. 
Het belang van deze bedrijven is om de toevoer van goedkope soja veilig te stellen, ongeacht de schadelijke gevolgen 
van soja-teelt.

Certificering
In reactie op de groeiende bezorgdheid over de negatieve gevolgen van grootschalige soja-productie zijn 

10 www.profundo.nl/files/download/Sojacoalitie0910.pdf
11 www.icco.nl/documents/pdf/soja-barometer-2009.pdf & http://www.lei.wur.nl/NL/publicaties+en+producten/LEIpublicaties/?id=1172



verschillende vrijwillige certificeringssystemen opgezet die claimen dat ze de sojaproductie duurzamer maken. De 
Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS) is de bekendste en best gefinancierde van deze initiatieven – maar 
ook de meest controversiële. Er zijn vergelijkbare Ronde Tafels voor Palm Olie en Biobrandstof. Het probleem 
met deze Ronde Tafels is dat zij de schijn opwekken een proces op gang te brengen naar verduurzaming, terwijl 
werkelijke verduurzaming juist wordt geblokkeerd. Het idee dat er ‚kleine stapjes in de goede richting’ worden gezet 
kan betekenen dat er jaren voorbij gaan zonder werkelijke verbetering binnen de keten. Uit een recent onderzoek 
van Verena Bitzer blijkt ook dat partnerschappen tussen bedrijven, ngo’s en boeren niet leiden tot een betere positie 
van de boer.12 Kortom, het is een gevaarlijke trend om over te stappen van bindende regelgeving naar vrijwillige 
zelfregulatie door het bedrijfsleven.

Zelfs als we de impact op marco-niveau buiten beschouwing laten bieden de RTRS criteria geen enkele garantie 
voor “verantwoorde” sojaproductie.  Voor een uitgebreide kritische beschouwing van de RTRS criteria zie 
www.gifsoja.nl/Gifsoja/RTRS. 

Wat is de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS)?
De Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS) noemt zichzelf een ‘mondiaal platform bestaande uit de 
belangrijkste spelers in de soja-keten’. De RTRS heeft momenteel ruim 150 leden in 21 landen. Leden zijn onder 
andere producenten van genetisch gemanipuleerd zaad en agro-chemicaliën Monsanto, Syngenta en DuPont/
Pioneer (via lidmaatschap van de sojaproducenten vereniging Aapresid); graanhandelaren ADM, Bunge en Cargill; 
en energie gigant BP. De RTRS leden produceren jaarlijks meer dan 8,5 miljoen ton soja.  

De RTRS werd voor het eerst in 2005 voorgesteld door het WNF, nadat enkele agribusiness multinationals de 
strengere Basel Criteria voor Verantwoorde Sojaproductie hadden afgewezen. De Basel Criteria sluiten het gebruik 
van GM soja uit en hebben strikte eisen rond ontbossing en landgebruik. Bijna 10% van de totale Braziliaanse soja 
productie voldeed jarenlang aan de Basel Criteria. NGOs in landen buiten Nederland hebben geen vertrouwen in 
de RTRS en hebben WWF en Solidaridad opgeroepen uit de RTRS te stappen.

Om de grote agribusiness multinationals mee te krijgen in de RTRS, hebben ze voor zwaar verzwakte criteria 
gekozen. Dit betekent dat GM soja geen issue meer is en dat de regels over ontbossing zijn verzwakt . De 
resulterende RTRS criteria pakken hierdoor de cruciale GM kwestie niet aan. Vaak is de plaatselijke regelgeving nog 
strenger dan de RTRS, en voegt de RTRS dus niets toe. Ook laten de criteria ontbossing van de Amazone en andere 
waardevolle ecosystemen zoals de Chaco en Cerrado toe, zolang het land in een “zone” bestemd voor landbouw valt.

De geloofwaardigheid van enig overeengekomen criteria is verzwakt door de uittrede van de twee belangrijkste 
Braziliaanse organisaties in de soja productieketen die een groot deel van de soja-producenten vertegenwoordigen: 
Aprosoja (vertegenwoordiger van 6000 sojaproducenten in Mato Grosso) en ABIOVE (vertegenwoordiger van de 
Braziliaanse plantaardige oliesector). Er zijn nu nog ongeveer 30 sojaproducenten lid van de RTRS.

Wat kun je tegen de RTRS doen?
Sinds de oprichting van de RTRS in 2005 is er weerstand, vooral in Zuid-Amerika en in groeiende mate in 
Europa. De brief aan de Nederlandse regering om te protesteren tegen 
de onverantwoorde soja-importen is wereldwijd door duizenden mensen 
ondertekend. Ook hebben rond de 230 organisaties in juni 2010 een 
internationale verklaring ondertekend tegen de RTRS (http://www.gmfreeze.org/
page.asp?ID=431&iType=1079). 

Dit jaar wil de RTRS een nieuw label introduceren wat consumenten de indruk 
zou geven dat soja een “duurzaam” product is. Ook hiertegen is het protest 
begonnen. Milieu-organisaties uit verschillende landen hebben het Wereld Natuur 
Fonds en andere Nederlandse NGOs (ICCO, BothENDS, IUCN, St. Natuur 
en Milieu, Solidaridad en WNF) gevraagd om de RTRS niet te steunen. In een brief worden ook de supermarkten 
gewaarschuwd voor het “verantwoorde soja” label en wordt ze gevraagd de consument niet te misleiden door het 

12 http://www.uu.nl/faculty/geosciences/NL/Actueel/agenda/Pages/Partnershipsvoorduurzameketens.aspx



gebruik van een ‘verantwoord’ label. Je kunt de petitie tekenen op www.gifsoja.nl. 

Je kunt natuurlijk ook zelf brieven schrijven aan de bedrijven die soja gebruiken. De brieven die aan de supermarkten 
zijn verstuurd kun je in verschillende talen vinden op de gifsoja website. Post de animatie-video tegen de RTRS op 
je sociale netwerk sites en vraag mensen de petitie ook te tekenen. In de korte animatievideo van 1,5 minuut legt 
“Detective Pig” uit wat er mis is met het RTRS-label. De video is te vinden op: http://bit.ly/gifsoja-animatie.

We willen de consument ook bewust maken van het gebruik van gifsoja voor zuivel, eieren en vlees. Je kunt naar je 
plaatselijke supermarkt gaan en daar flyeren. Of een ludieke actie houden met straattheater en andere hulpmiddelen.

Voor een uitgebreid rapport over de RTRS en meer informatie: www.gifsoja.nl en www.aseed.net/soja

 
 1.4. Megastallen, megaproblemen! Megaverzet?

Megastallen of veevabrieken, er is de laatste jaren veel ophef over. Maar wanneer is een stal nu eigenlijk mega? Over 
het algemeen worden de volgende aantallen dieren aangehouden (bron: Alterra):

7.500 vleesvarkens, •	
1.200 fokvarkens, •	
120.000 leghennen, •	
220.000 vleeskuikens, •	
250 melkkoeien of •	
2.500 vleeskalveren. •	

In de vier belangrijkste provincies voor de veehouderij (Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel) zijn er 
momenteel 242 veefabrieken met koeien en varkens. Met kippen, geiten en nertsen erbij zijn het er 375. In 2005 
waren dat er nog slechts 95 megastallen voor koeien en varkens. Het aantal veefabrieken voor koeien en varkens 
in deze provincies is dus verdubbeld. Voor heel Nederland is door Milieudefensie een berekening gemaakt van het 
totale aantal veefabrieken. In 2010 zijn er 575 veefabrieken, tegenover 184 in 2005!

Nederlandse investeerders zijn ook actief in Duitsland en bezitten vaak al meerdere varkenhouderijen. Er bestaan 
vele lokale organisaties van omwonenden die zich verzetten tegen deze ontwikkelingen. 

Lokale problemen
De gemiddelde consument wil steeds meer en goedkoper vlees. De varkenshouders spelen het spelletje en de 
schaalvergroting in de dierindustrie gaat maar door. Stallen voor 15.000 varkens zijn geen uitzondering meer 
en in het oosten van Duitsland bestaan zelfs plannen voor 60.000 varkens op één bedrijf. In de regio’s waar veel 
varkenshouderijen zijn gevestigd weten de omwonenden wel wat dit betekent: veel stank, vervuiling, overlast van 
ongedierte en de vele vrachtwagens met veevoer, mest en varkens. Dit kan leiden tot 
gezondheidsproblemen. De varkens worden preventief volgespoten met antibiotica 
wat weer zorgt voor resistente virussen bij varken en varkenshouders.

De concentratie op steeds grotere varkenshouderijen zorgt, anders dan vaak 
beloofd, niet voor extra werkgelegenheid. Steeds minder medewerkers zijn 
verantwoordelijk voor steeds meer varkens. Hierdoor dalen de kosten en kan het 
vlees voor een steeds lagere prijs worden verkocht.
Nederlandse varkenshouders breiden niet alleen uit in eigen land, maar vaak ook 
in het oosten van Duitsland en bijvoorbeeld in Tsjechië en Oekraïne. Hier is de 
grond goedkoop en de milieuregelgeving minder streng of makkelijker te ontduiken. 
In gebieden met een hoge werkloosheid worden lokale politici een paar banen beloofd. De 
problemen komen pas later aan het licht.

Ondertussen blijven de varkens de dupe. Zij hebben een kort, miserabel en stressvol leven totdat ze in een overvolle 



vrachtwagen een enkele reis naar een slachthuis krijgen. 

Mondiale milieueffecten
De 250 miljoen varkens die jaarlijks in Europa worden geslacht, hebben heel wat voer nodig. Dit wordt voor een 
groot deel geïmporteerd: soja verbouwd op gigantische velden in Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Op het 
moment is daar 41 miljoen hectare soja ingezaaid, dat is meer dan de totale oppervlakte van Nederland en Duitsland 
samen.
Regenwoud, savanne en de velden van kleine boeren moeten hiervoor wijken. Het afbranden en ontginnen van bos 
voor nieuwe velden brengt veel broeikasgassen in de lucht en draagt mondiaal bij aan de klimaatverandering. Ook de 
machinale productie en het transport veroorzaken uitstoot van CO2. Het vee zelf zorgt voor een fikse uitstoot van 
het schadelijke methaan. In totaal is de veehouderij wereldwijd verantwoordelijk voor 18% van de broeikasgassen.

Veel gemeenschappen in de sojaproducerende landen zijn de dupe van de sojateelt. Een groot deel van de productie 
vindt plaats op land waarmee kleinschalige boeren in hun levensonderhoud konden voorzien. (zie verder het 
hoofdstuk over soja)

Oplossingen

Het duurzame alternatief is een regionale, grondgebonden landbouw zonder massale importen die afhankelijk is van 
steeds schaarser wordende olie. 
Ten opzichte van plantaardig voedsel is de productie van vlees, kaas en andere zuivelproducten erg inefficiënt. Om de 
wereldbevolking op de langere termijn te kunnen blijven voeden is het noodzakelijk dat de consumptie van vlees en 
zuivel drastisch daalt. In de overgebleven vraag naar veevoer kan lokaal worden voorzien.
Een alternatief is een geheel veganistische landbouw en voeding zonder dieren. Er zijn ook argumenten voor het 
houden van vee op kleine schaal met lokaal duurzaam geproduceerd veevoer. (zie het hoofdstuk over veganistische 
landbouw) Maar in elk geval is het nodig om de bouw van nieuwe grote stallen tegen te houden.
Daarbij is het wel goed om je niet blind te staren op de grootte van de stal. Met hetzelfde voer en type stal is het niet 
beter om in plaats van één stal moet 10.000 varkens er 10 stallen met 1000 varkens te hebben, zeker niet als ze bij 
elkaar in de buurt liggen. Ook het verplaatsen van een stal of de plannen voor een nieuwe stal lost uiteindelijk niets 
op. Daarom is het belangrijk dat lokale bewonersorganisaties ook alle argumenten tegen veefabrieken gebruiken het 
niet alleen hebben over stank, fijnstof en verkeershinder.
Het gaat er uiteindelijk om dat de industriële vleesproductie, en de massale consumptie van vlees worden aangepakt.

Verzet
Het meeste verzet komt van de vele lokale bewonersorganisaties die zich tegen een nieuwe stal of uitbreidingsplan 
in hun buurt verzetten. Door de plannen en de nadelige gevolgen lokaal onder de aandacht te brengen en door 
juridische procedures te voeren weten ze regelmatig plannen te stoppen in in elk geval flink te vertragen. 
In een aantal provincies hebben lokale bewonersorganisaties de handen ineen geslagen om een Burgerinitiatief 
te organiseren. Door zo’n referendum kan het onderwerp in de provincie op de politieke agenda worden gezet. 
Hierdoor hebben tot nu toe Groningen, Noord-Holland en Utrecht zich uitgesproken tegen nieuwe megastallen. 
In Overijssel, Gelderland en Limburg zijn de eisen verscherpt. In Noord-Brabant is het wel op de agenda gezet, maar 
heeft de provincie begin 2011 toch ingestemd met minstens 15 nieuwe megastallen.
Aansluitend op de referenda in de provincies is o.a. door milieudefensie veel aandacht aan het onderwerp besteedt in 
de aanloop naar de afgelopen verkiezingen voor de provinciale staten. 

Ondertussen proberen veel varkenshouders terug te slaan door grote schadevergoedingen te eisen als ze niet mogen 
bouwen. Vooral kleine gemeenten durven het risico van zo’n claim vaak niet aan.

Directe acties en publieksacties zijn er ook, alhoewel niet zo veel als je zou verwachten gezien het aantal 
bouwplannen en de omvang van het probleem.

Er is in Nederland dus nog heel wat extra verzet nodig om de megastallen en de intensieve veehouderij te stoppen.



Over de grens
Ondanks alle uitbreidingen in Nederland zijn er de afgelopen 15 jaar veel Nederlandse boeren naar het buitenland 
gegaan om daar stallen voor 10-duizenden varkens op te zetten. Het gaat hierbij vooral om voormalig Oost-
Duitsland, maar ook om Tsjechië en Oekraïne. Maar ook in Duitsland is er verzet. In Berlijn hebben in februari 
2011 22.000 mensen gedemonstreerd tegen de industriële landbouw en veehouderij. Bij Alt-Tellin wordt elk maand 
geprotesteerd tegen het bouwplan van de Nederlander Straathof voor een nieuwe stal voor 10.500 zeugen die 
jaarlijks 250.000 biggen moeten gaan werpen.
Een overzicht van de ontwikkelingen in Duitsland is te vinden op http://j.mp/megastallenupdate

Een deel van de tekst komt uit een folder die is uitgegeven ter gelegenheid van een tour in 2009 langs 
bewonersorganisaties die zich in Nederland en Duitsland verzetten tegen nieuwe megastallen. De tour is georganiseerd 
door A SEED en het Duitse Nandu. 
Het is aangevuld met informatie van Milieudefensie en de informatieve website www.stopveefabrieken.nl

Links:
http://www.behouddeparel.nl, de website van de gelijknamige vereniging in Grubbenvorst die strijdt tegen •	
meerdere megastallen en industriële projecten in de regio. Op deze site worden relevante artikelen uit/over 
heel Nederland verzameld (ga naar ‘recente artikelen’)
Een overzicht van alle (bekende) plannen voor nieuwe megastallen in Nederland is te vinden op: http://•	
stopveefabrieken.nl/index.php/overzicht-veefabrieken
http://www.megastallen-nee.nl, de site van het Burgerinitiatief in Noord-Brabant.•	
Een verslag van de tour van ASEED langs verzet tegen megastallen in Duitsland en Nederland:•	
http://j.mp/varkenstour •	
Twee Duitse bewonersorganisaties die zich verzetten tegen grote Nederlandse varkensindustriëlen: http://•	
www.kontraindustrieschwein.de en http://www.tollensetal.org

 1.5. Genetisch gemanipuleerde gewassen in Nederland

Inleiding
Genetische manipulatie van ons voedsel is actueler dan ooit tevoren. Maar het debat over deze ontwikkeling heeft 
in Nederland nooit erg onder een groot publiek geleefd. De overheid heeft inmiddels de meeste obstakels uit de 
weg geruimd die een grootschalige productie van genetisch gemanipuleerde organismen (ggo’s) in de weg stonden. 
Genetische manipulatie is een recente ontwikkeling waarbij het DNA van organismen wordt aangepast. Dit wordt 
bij gewassen vooral gedaan om ze bestand te maken tegen bepaalde bestrijdingsmiddelen. Andere veel gebruikte 
toepassingen zijn het immuun maken van gewassen tegen bepaalde ziekten en het uitschakelen van insecten Er is 
echter een aantal problemen met deze manipulatie. 

Argumenten tegen ggo’s
Bij genetische manipulatie worden natuurlijke barrières doorbroken, er worden eigenschappen van •	
organismen gecombineerd die in de natuur nooit gecombineerd zouden kunnen worden. 
Genetische manipulatie is onvoldoende ontwikkeld en getest om in de voedselketen toegepast te worden •	
en is gebaseerd op achterhaalde opvattingen over het functioneren van het DNA. Bovendien kost de 
ontwikkeling van slechts één soort gentechplant al miljoenen; geldt dat ook in duurzamere alternatieven 
gestoken kan worden. 
De gevolgen op de lange termijn voor de gezondheid en de natuur zijn grotendeels onbekend en •	
onvoldoende onderzocht. Niet alle onderzoeksresultaten die duiden op problemen met de voedselveiligheid 
worden openbaar gemaakt. 
Gentechnologie vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Het bevordert uitbreiding van monoculturen •	
in de landbouw. Veel gewassen en dieren in de omgeving van de akkers kunnen hierdoor niet overleven. Ook 
neemt de diversiteit van landbouwgewassen af, waardoor vatbaarheid voor ziektes of plagen toeneemt. 
Door op grote schaal pesticide-resistente gentechgewassen te verbouwen, wordt er juist meer landbouwgif •	
gebruikt. Onkruid, plagen en ziektes zijn er dan op den duur niet meer gevoelig voor, waardoor met nog 



heftiger gif gespoten zal moeten worden.
Er is geen sprake van hogere opbrengsten op de langere termijn. Gentechzaaigoed is duurder. Bovendien •	
putten (gentech)monoculturen de grond uit, wat leidt tot kleinere oogsten. Juist de verdwijnende lokale 
varieteiten geven een grotere oogst, omdat ze goed zijn aangepast aan de lokale teeltomstandigheden.
Door de teelt van ggo’s zal er vervuiling van conventionele gewassen met ggo’s plaatsvinden. Dit betekent •	
dat er geen garantie meer is dat er gentechvrij geproduceerd kan worden. Consument en boer hebben dan 
geen keuzevrijheid meer. 
Door patenten op genetisch gemanipuleerde planten wordt de greep van biotechmultinationals •	
als Syngenta, Pioneer en Monsanto op de voedselproductie alleen maar groter. Zij kunnen boeren 
dwingen commissie te betalen als hun conventionele teelt vervuild wordt met genen uit gepatenteerde 
gentechgewassen. Verder zullen boeren niet meer zaadgoed uit eigen oogst kunnen gebruiken, terwijl 90% 
van de boeren wereldwijd hier wel op aangewezen zijn. 
Niemand wil het: consumenten en boeren schieten er weinig mee op. Het inkomen van boeren gaat er niet •	
mee omhoog en het eten wordt er ook niet gezonder van. Gentechteelt dient vooral de belangen van het 
Nederlandse en internationale bedrijfsleven.
Er zijn alternatieven voor ggo’s die duurzamer zijn: die putten de grond niet uit en vervuilen het milieu  •	
minder omdat er minder met pesticiden en kunstmest gewerkt hoeft te worden. Dus zeker op de langere 
termijn is gentechvrij duurzamer.

Situatie in Nederland & Europa
De Nederlandse regering is een voorstander van genetische manipulatie in de landbouw. De teelt van genetisch 
gemanipuleerde gewassen voor commerciele doeleinden komt nu heel dichtbij. 
Het is al toegestaan voor een bepaalde maissoort van Monsanto (MON810) 
en een aardappel voor de zetmeelindustrie van BASF (Amflora). Tot op 
heden waren er alleen proefvelden met genetisch gemanipuleerde gewassen in 
Nederland, maar het lijkt er op dat daar nu snel verandering in gaat komen. 
De toelating van ggo’s wordt op Europees niveau besloten. In Europa zijn vijf 
soorten genetisch gemodificeerde maïssoorten en één sojasoort toegestaan 
voor gebruik in voedsel. Het gaat om gewassen die resistent zijn gemaakt tegen 
bestrijdingsmiddelen of insecten. Ingrediënten hieruit - zoals soja-eiwit en 
maïsolie - mogen worden verwerkt in levensmiddelen en veevoer. Verder is olie 
uit vijf soorten genetisch gemodificeerd koolzaad toegelaten als ingrediënt. 
Dit moet op het etiket worden vermeld. De meest gebruikte toepassing in 
Nederland is gentechveevoer. Echter, op de verpakking van vlees en zuivel wordt 
niet vermeld als de producten afkomstig zijn van dieren die gentechveevoer 
hebben gehad.
Verder zijn enkele tientallen genetisch gemodificeerde micro-organismen toegestaan, met name schimmels en 
bacteriën, om enzymen te produceren voor de levensmiddelenindustrie. Enzymen worden bijvoorbeeld toegepast 
bij de productie van brood, bier, vruchtendranken en wijn, zoetstoffen, vitamine B2 en vitamine B6. Deze worden 
niet op het etiket vermeld als ggo. Voor meer informatie: www.gmocompass.org 

Voor meer informatie zie:
www.gentech.nl•	
www.gmo-free-regions.org •	
www.gmocompass.org•	
www.gentechvrijezones.nl•	
www.gentechvrijvoedsel.nl•	

 1.6. Landbouwzaden: Monopolies en Patenten

In de wereldhandel in voedsel gaan honderden miljarden om en de markt blijft groeien. Machtige bedrijven 
hebben zich op de ‘agri/food’ sector gestort en zijn in de afgelopen jaren fanatiek bezig met het overnemen van de 
oorsprong van de voedselketen: zaden. Inmiddels is zo’n 67% van alle landbouwzaden die op de wereld worden 



verhandeld afkomstig van nog maar tien bedrijven. Kleine bedrijven worden massaal opgekocht of weggedrukt en de 
diversiteit van zaden neemt af. 

De grootste zadenproducent ter wereld is het van oudsher chemische bedrijf Monsanto - bekend als producent 
van verdelgingsmiddelen als DDT, Agent Orange en tegenwoordig glyfosaat (RoundUp). Het grootste 
groentezadenbedrijf in Nederland, de Ruiter Seeds is inmiddels ook eigendom van Monsanto. Het zijn dit soort 
agri-reuzebedrijven die veel geld verdienen aan gentechgewassen – gewassen die dankzij het benodigde gif en 
kunstmest extra veel geld genereren. De gentech gewassen zijn geclaimd als technische úitvinding’en als zodanig 
gepatenteerd. 

Alles op je bord gepatenteerd?
Door het handig te formuleren is het tegenwoordig zelfs mogelijk om ook gangbare planten te patenteren. Zo is in 
de afgelopen jaren al patent verleend op broccolisoorten, meloenen, tomaten en zo’n zeventig andere 
normale types groente en fruit. De grootste agri-concerns  zijn inmiddels begonnen aan een 
wedloop op de Europese rechten op honderden gangbare gewassen, dieren en zelfs brood 
en bierproductie. Patenten zijn natuurlijk cruciaal voor marktmonopolisering, want 
met patenten kun je alle concurrentie uitschakelen. En als een bedrijf eenmaal het 
alleenrecht heeft op een product kun je raden wat er met de prijzen gebeurt, dat heeft 
de praktijk al uitgewezen, die gaan omhoog.  Patenten hinderen ook de innovatie: 
zonder toestemming van de eigenaar mogen kwekers niet verder veredelen met 
gepatenteerde gewassen. De ‘ḱenniseconomie’ bestaat voornamelijk uit economie : 
de lucratieve eigendomsrechten op kennis van een groentesoort. Denk eraan: het telen 
van een gepatenteerde groente zonder toestemming van de patenthouder is illegaal en 
strafbaar. 

Boeren mogen niet meer hun eigen zaad verhandelen en ruilen
De zadenindustrie rekent af met de boerentraditie van hergebruik van zaaigoed. Industriële zaden 
gaan meestal maar één generatie mee. Als ze gepatenteerd zijn is het zelfs verboden na de oogst zaden 
over te houden voor toekomstig gebruik. Boeren moeten dus elk seizoen opnieuw zaden aanschaffen; in 
plaats van zelfvoorzienendheid ontstaat afhankelijkheid die de nekslag kan betekenen voor arme boeren. 
Door de Europese regelgeving wordt het ondertussen moeilijker om op de lijst van  voedingsgewasen te 
komen, die toegelaten worden op de Europese markt. Je mag officieel niet zomaar meer je regionale fruitsoort-zaden 
verkopen of zaden van een vergeten niche-groente. De organisatie Kokopelli heeft hierover zelfs een rechtszaak 
tegen zichzelf aangespannen gekregen.

Agro-biodiversiteit gaat verloren
Voor het ontwikkelen van gezonde gewassen die opgewassen zijn tegen ziektes of zich kunnen aanpassen aan 
klimaatverandering is een gevarieerde genen-’pool’ nodig. Daarom is variatie en kleinschalige landbouw juist 
essentieel voor innovatie, diversiteit en duurzame bestendigheid, niet grootschalige mono-culturen. 
In heel Europa zijn inmiddels initiatieven ontstaan die zich verenenigen tegen het verlies van agridiversiteit, en 
de zeggenschap over ons voedsel terug eisen. Er wordt niet alleen maatschappelijke druk uitgeoefend, maar steeds 
meer groepen werken samen met zadenbanken en in ruil- en kweekprogramma’s voor het behoud van weerbare, 
traditionele en unieke rassen. 

Dit en veel meer komt ter sprake in de Workshop Verwarring Zaaien, diversiteit oogsten. Dus komt en aanschouw 
het Eurovieze Circus van de meest Absurde Patentaanvraag en test Uzelf in de Intellectueel Eigendom Kennisquiz.

 



 1.7. Concentration in the agro business

Dit is een hoofdstuk uit de brochure “Get the Full Pigture” die was geschreven naar aanleiding van de protesten tegen de 
G8 in Duitsland in 2007. Een aantal cijfers is bijgewerkt met recentere data.
 
The agriculture market has opened up in ways that favour companies in a position to do business on a global scale. 
A strong push for free market policies has changed markets for farmers the world over. The trade market is ruled 
by those who have the power to affect price, to eliminate competition, and to set standards for an economic sector. 
Farmers are inherently disadvantaged on the world market: they are numerous, while processors are few (one mill 
can grind the wheat of many farmers); individual farmers’ production decisions have no effect on price and, as it is 
expensive to store harvested products, most producers try to sell their crops at the same time.

The emergence of private standards set by the industry, without governmental reference, has a profound impact on 
who can sell their produce where. If a product does not make it to the one supermarket shelf, or a processor’s factory, 
there are few other marketing options available to the seller. This is the market access that ultimately counts, whether 
in domestic or export markets. The fewer the companies in control of that access (whether commodity brokers, food 
processors or supermarkets), the fewer options producers have for where to sell their production.

Agro-business market power is not new. Take grain trading as an example; four of the current top five corporations 
dominated the market already 100 years ago (Cargill, Continental, Bunge and Louis Dreyfus). The concentration 
of power is most problematic in the seed market and the trade commodities (unprocessed materials) but in the past 
decade concentration has accelerated in other feed and food related sectors as well.
 

trade: •	 the soy market is controlled by four companies; Cargill, ADM, Bunge, and Louis Dreyfus together hold 
80% of market share.
seed / GMOs: •	 Monsanto alone provided seeds for 88% of the total area of genetically engineered crops planted 
worldwide in 2004. Monsanto controls 41% of the global market in commercial corn seed and 25% of the global 
soybean seed market. The growing importance of gene technology market power in this sector particularly 
worrysome. It is a sector where farmers used to be self-reliant (by for example saving seed and using crop rotation 
and manure from farm animals to maintain the health of the soil). When they have adopted industrial farming 
techniques, they are entirely dependent on buying all inputs; seed, pesticides and fertilizers from the market 
providers. 
pesticides: •	 In 2008, 10 companies controlled 89 percent of the global pesticide market, top 6 being Bayer 
(Germany), Syngenta (Switserland), BASF (Germany), Dow Agroscience (USA), Monsanto (USA) Dupont 
(USA).
supermarkets:•	  In 2004, Wal-Mart was estimated to have 6.1 percent of the global grocery market; almost three 
times as much as the nearest rival, the French-owned Carrefour. The Europe situation makes it more obvious; in 
Germany, The Netherlands, UK and France between 42-56% of the market is dominated by a top 5 retailers.
meat / slaughter houses: •	 Most meat producers still mainly operate on their national market but in the recent 
decade this is beginning to change in Europe. The huge US meat producer Smithfield is rapidly entering the 
European market. But the VION Food group (Dutch) and Danish Crown are still market leaders.
animal feed: •	 Globally, the concentration in the animal feed market isn’t that extreme yet. On a national or 
regional level though, a few companies are dominating. In the Benelux countries, for example, there are only six 
players accounting for 48% of all feed production. 

It is still possible to find local farmer cooperatives and independent food producers, though it’s a struggle for them 
to stay on the market. Consumers can show disapproval of the concentration-to-no-choice by shifting to these local, 
independent initiatives. 

Source: 
‘Market Power and Agricultural Trade’ 2006, Sophia Murphy, www.tradeobservatory.org/library.cfm?refid=89014
A good recent brochure about this topic is “Who owns Nature” from ETC-group 
http://www.etcgroup.org/en/node/707



 1. 8. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese   
 Unie 

Al jaren gaat het grootste deel van het budget van de EU naar het gemeenschappelijke landbouwbeleid, in het Engels 
Common Agriculutral Policy CAP) geheten. Daar is veel discussie om, niet alleen vanwege de kosten, maar ook 
vanwege het effect op de positie van boeren in het Zuiden. Ook werkt het huidige beleid niet in het voordeel van 
kleinschalige en milieuvriendelijke boeren. 

De hoofddoelstelling van het GLB is nu: het afbouwen van de productiebeheersing en toename van productie voor 
de wereldmarkt. Dit heeft geleid tot prijsverlagingen voor de boer, wat gecompenseerd wordt door inkomenssteun. 
Het is bijna onbegonnen werk, maar hier wordt toch geprobeerd het beleid, dat uitgaat van twee pijlers, in het kort 
uit te leggen.

Europees budget: 43,6 miljard voor landbouw (in 2008)

De reden voor de overstap van ‘productiesteun’ naar ‘inkomenssteun’ is dat productiesteun marktverstorend •	
werkt en zo overproductie in de hand werkt en dumping in het Zuiden in de hand werkt. Bij inkomenssteun 
is niet of in elk geval minder direct het geval.
Hier moet nog vermeld worden dat ondanks de inkomenssteun de helft van de Nederlandse boeren een •	
minimum-inkomen verdienen of minder. De boeren inkomens worden veelal aangevuld door partner of 
kinderen of ouders (AOW). 10% verdient een ton per jaar of meer (bijv. in de bollen).

Nu staat het GLB ter discussie en na de besluitvorming in 2013 zal het beleid weer zo’n 10 jaar vastliggen.
In november 2010 presenteerde de nieuwe landbouwcommissaris Ciolos zijn voorstellen voor het GLB na 2013. 
Hierin wordt er in ieder geval in doelstellingen en uitstraling afstand genomen van de harde liberaliseringsagenda 
van de vorige landbouwcommissaris Fischer-Boel. Dit uit zich vooral in de specifieke maatregelen gericht op 
het versterken van de positie van boeren in de keten, extra aandacht voor kleine boeren en het behoud van een 
levensvatbaar platteland. 
We zijn het echter niet eens met de onveranderde en onmogelijke boodschap van de Europese Commissie dat 
het hervormde GLB zowel leidt tot een duurzamere landbouwproductie in Europa als een productie die kan 
concurreren op de wereldmarkt.

Inkomenssteun (in EU jargon: SPS = Single Payment System) in 15 'oude' 
landen: grotendeels ‘historisch’= gebaseerd op inkomen van de boer rond 
2000. In 12 ‘nieuwe’ landen wordt per hectare aan de boer uitgekeerd ('�at 
rate') 

Beide: 'ontkoppeld': geen subsidies meer voor de producten. 
Maar er is nog enige ‘koppeling’: steun aan de graanproductie in Frankrijk en 
Spanje, zetmeel, hennep, vlas, ‘Scottish beef ’, of mestkalveren om beweiding 
te stimuleren.

Steun aan boeren onder voorwaarden: 
Indien aan18 regels voldaan --> dan steun 
(Regels: nitraat, oormerken, vogelrichtlijn , bodemerosie etc.) 
Dit heet cross-compliance (to comply with = voldoen aan)

Eerste pijler 77%
Grotendeels inkomenssteun voor de boer

'Modulatie' (= overheveling): 
5% werd in 2008 ‘overgeheveld’, 
2% elk volgend jaar t/m 2013, .......en daarna???

Tweede pijler 23%
Plattelandsontwikkeling

Rural Development 

Plattelands ontwikkeling 

Grotendeels natuur- en milieu-maatregelen 
(houtwallen, bloemrijke akkerranden etc,), ook 
�etspaden, gemeenschapshuizen in dorpen. etc. 



De huidige Nederlandse regering ziet landbouw voornamelijk als een economische activiteit. Het is tekenend dat het 
ministerie van Landbouw is opgegaan in het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. het beleid 
in Den Haag is er nog steeds op gericht de export te vergroten. De schaalvergroting in de landbouw wordt hierbij 
bevorderd, of in elk geval in de hand gewerkt.

Link: 
Er is veel te lezen over het Europees landbouwbeleid en huidige discussie op de site van Platform Aarde Boer 
Consument: http://aardeboerconsument.nl/artikelen/europees-landbouwbeleid-glb



2. De mogelijkheden

 2.1. VersVoko’s en andere vormen van lokale distributie

Wil je je eten milieuvriendelijk geteeld en van zo dichtbij mogelijk hebben? Dan is het goed om aan een ‘korte keten’ 
te werken. Dat wil zeggen dat je zo veel mogelijk voorkomt dat voedsel verkocht wordt via allerlei tussenhandelaren. 
Zelf verbouwen is natuurlijk de meest directe vorm van voedsel consumeren. Veel lokale voedselinitiatieven zijn 
terug te vinden via de startpagina over lokaal voedsel: http://lokaalvoedsel.startpagina.nl Voor diegenen die (geheel) 
in hun eigen voedselproductie kunnen voorzien zijn er: Pergola associaties, boerenmarkten – groententassen – 
boerderijwinkels – streekprodukten – voko’s (voedselcoöperaties) – webwinkels  etc.

Lokaal geproduceerd
Lokaal geproduceerd kan verschillende invulling krijgen. De ene groep bedoelt ergens in Nederland, soms beperkt 
tot een bepaalde streek. De andere groep bedoelt geteeld binnen een straal van 40 kilometer bij de consument 
vandaan. Bij een korte keten project kan ‘lokaal’ voorop staan. Andere eisen, zoals biologisch geteeld, komen dan 
op een tweede plaats. Idealiter is lokaal met biologisch te combineren. Soms zal het echter moeilijk zijn om in een 
bepaalde regio biologische producenten te vinden voor bepaalde producten. Dan is het de keuze of je dichtbij een 
niet-biologische producent gaat zoeken, of dat je voor een biologische producent kiest die verder weg is.

Boerenmarkten
Zie http://www.puuruiteten.nl/boerenmarkten (44 boerenmarkten door het hele land). In Amsterdam is er in 
september een grote streekmarkt ‘Proef de Streek’. Ook in andere steden zijn er dat soort evenementen, bijvoorbeeld 
in ‘De Week van de Smaak’, in september.

Groenten- (en fruit) tassen
Je krijgt ze aan huis bezorgd, of kunt ze bij een bio-winkel afhalen. In de meeste gevallen is niet gegarandeerd dat de 
spullen van dichtbij komen. Dit weet je wel zeker als je via een VoKo koopt, zie onder. Op internet kun je o.a. 422 
groente- en fruittassen tassen vinden via www.allesduurzaam.nl. Je kunt daar je postcode invullen. De gegevens 
zijn echter niet volledig en niet helemaal up to date. De zoekterm “Groentetas + je woonplaats” kan nog wat extra’s 
opleveren. Sommige abonnementen zijn niet te vinden via internet, omdat de boer geen tijd heeft om aan pr te doen. 
Daarom is het altijd goed om eens rond te vragen in je eigen omgeving. 
Voor meer info zie: www.aardeboerconsument.nl/koop-van-buurman-boer/hier-te-koop

VoKo’s - Voedselcoöperaties
De VOKO’s zijn groepen die in hun eigen omgeving boeren zoeken en bijv. 1x per week een soort winkeltje 
organiseren, ook voor andere milieuvriendelijke spullen. Er zijn er een stuk of tien, de eerste ontstond in Nijmegen. 
Twee in Utrecht en een in Leiden zijn uitgesproken veganistisch. De meeste houden een kleine marge aan en 
geven de rest van de winst aan een goed doel, zoals in Groningen. Ze betrekken hun droogwaren van het collectief 
verdeelcentrum De Nieuwe Band uit Marum. In feite kent Nederland nu nog twee verdeelcentra, Natudis uit 
Harderwijk en De Nieuwe Band. De Nieuwe Band probeert te opereren tussen idealen en werkelijkheid. Ze is 
basisdemocratisch georganiseerd en voert een open beleid; dit in tegenstelling tot Natudis.

Een VersVoko is een groep mensen die samen verse groenten, fruit, brood, en andere seizoensproducten inkopen 
bij lokale producenten. Met een VersVoko kun je bijdragen aan duurzame landbouw en het milieu in je directe 
omgeving. Je weet waar je voedsel vandaan komt. Een lid van een VersVoko kan volgens een afgesproken 
bestelschema bestellingen doorgeven en deze afhalen bij een verzamelpunt in de buurt. Voordat elke stap uitgebreid 
wordt besproken hier alvast in het kort hoe een bestelschema eruit kan zien: 

Bestellen bij de boer en de boer betalen – dit kan elke week, tweewekelijks of maandelijks; 1. 
Op de ophaaldag de nieuwe bestellingen opnemen met de nieuwe bestellijst – dit kan ook los van de 2. 
ophaaldag worden georganiseerd; 
Bestellingen betalen: leden betalen telkens hun bestelling vooruit aan de VersVoko. Zo voorkom je dat leden 3. 



niet betaald hebben voordat de bestelling bij de boer wordt geplaatst – dit kan met een kassa of via een 
bankrekening; 
In ontvangst nemen van de levering of bij de boer ophalen en vervolgens klaarzetten op de ophaaldag; 4. 
Koffie & thee, verwelkomen van nieuwe leden en uitleg geven op de ophaaldag; 5. 

Maar voor het zover is dat je de eerste bestelling kunt plaatsen bij de boer zul je een paar stappen moeten zetten. Hoe 
je een VersVoko kunt oprichten kun je lezen onder het menu ‘VersVoko beginnen’. Onder het menu ‘Lokale groepen’ 
kun je voorbeelden vinden van bestaande VersVoko’s in Nederland. Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld de 
voedselcoöperatie VokoMokum in Amsterdam met verse producten uit de regio. Meer informatie onder het menu 
‘Over VersVoko’ bestaat uit de inhoudelijke argumenten om een VersVoko op te zetten en wat de voordelen zijn voor 
consument en boer. 
ASEED helpt graag mee een VersVoko op te zetten. ASEED heeft ook samen met een aantal Transition Town 
groepen de aanzet gegeven tot nieuwe VersVoKo’s. Er zijn al rond de 170 Transtion Town groepen in Nederland, dus 
kijk eens welke het dichts bij is of neem contact op met ASEED: www.aseed.nl, www.transitiontowns.nl. Zie ook 
www.versvoko.nl (Mokum en de Pijp in Amsterdam).

Pergola associaties
Tussen boer en groep wordt een overeenkomst gesloten waardoor de boer verzekerd is van afzet. Bovendien kunnen 
de deelnemers helpen op het land of bij de planning en distributie. Elk jaar, voor het seizoen begint, maakt de boer 
een plan voor wat het bedrijf zal gaan produceren en wat dat zal gaan kosten. Dit legt hij voor aan de associatie en 
na overleg worden het plan en de begroting vastgesteld. De deelnemers verplichten zich van tevoren gezamenlijk 
de kosten op te brengen, volgens een verdeelsleutel die ze zelf bepalen. De producten die in de loop van het 
seizoen van het bedrijf komen, worden verdeeld over de deelnemers. In Nederland werd in 1997 De Oosterwaarde 
in Deventer (www.oosterwaarde.nl) de eerste Pergola-associatie. Een jaar later volgde Biologisch Dynamische 
Tuinderij De Aardvlo in Utrecht, inmiddels geëvolueerd tot Amelishof, waar vrijwilligers en mensen in een zorg- en 
reïntegratieproject aan meewerken (http://www.amelishof.nl en www.denieuweronde.nl. Er zijn er nu ongeveer tien, 
o.a. ook Boerderij Buitenverwachting, Hoogmade; de Vrije Akker (www.devrijeakker.nl); het Landje van de Boer 
(www.landjevandeboer.nl, info@landjevandeboer.nl), etc. Zie voor info ook http://www.kansenatlas.nl/economie/
pergola/css/pergola_1.html

Boerencoöperaties
Er zijn veel boeren(coöperaties) die rechtstreeks aan stedelingen in hun omgeving leveren. Via deze website link kun 
je een overzicht vinden per provincie: http://aardeboerconsument.nl/koop-van-buurman-boer/van-de-boer-in-je-
buurt
Een aantal (boerderij-)winkel / webwinkel) op een rijtje:

Bewust Biologisch:•	  http://www.bewustbiologisch.nl heeft per provincie een kaartje met biologische 
bedrijven met boerderijwinkels, biologische tuinders, markten, supermarkten, slagerijen, bakkerijen, 
gelegenheid voor overnachten, restaurants, cateraars, webwinkels. 
Lekker Biologisch:•	  www.lekkerbiologsich.nl: bedrijven op een kaartje per provincie. Biologische bedrijven 
met directe verkoop of ontvangst van bezoekers. Verkoop via een winkel op het bedrijf, via een Landwinkel, 
met groente-abonnementen, wijn-abonnementen of directe distributie van vlees en zuivel. Ook recepten.
Van Eigen Erf •	 promoot biologische streekproducten en rechtstreekse verkoop van de biologische boer. Zie 
kaartje op http://www.vaneigenerf.nl/verkooppunten voor verkooppunten, in de boerderijwinkel huis of in 
de streek. Adressen vooral in Twente, Noordoostpolder en Flevopolder, Midden Limburg, Oost-Brabant en 
Zuid Holland.
Landwinkels•	 : http://www.landwinkel.nl. Er is een kaartje waar je kunt vinden wat er in je buurt is aan 
‘gangbare’ bedrijven met een eigen winkel. Dit zijn dus niet allemaal biologische boeren, maar ze zijn wel in 
de buurt. Voor zuivelproducten: www.boerenkaas.nl. Klik op ‘boerderijen’ of ‘winkels’ om iets in je buurt te 
vinden.
Willem en Drees•	 : www.willemendrees.nl. Willem Treep en Drees Peter van den Bosch zijn in 2009 in 
Amersfoort begonnen met de distributie van voedsel volgens de criteria: korte afstand (max. 40 km); van 
‘t seizoen: volle grond/onverwarmde kas ; betere kwaliteit, verser; contact met boer; meer biodiversiteit en 
duurzame teeltwijzen; lange termijn relaties; etc. Er zijn 3 winkels, ze zoeken nog nieuwe locaties.



 
Regionaal webwinkels:

www.distreko.nl: Webwinkel voor biologische producten gevestigd te Winterswijk, verkoop van de •	
Biologische Producenten Vereniging Achterhoek. Ook verkoop via boerderijwinkels en markten.
www.hofwebwinkel.nl: biologisch-dynamische producten van vijf bedrijven van de opleiding de •	
Warmonderhof, worden bezorgd van Zwolle tot Amsterdam.
www.degroteverleiding.nl: Komt aan huis in Zeeland, westelijk Noord Brabant, België•	

 2.2. Biologisch en biologisch-dynamisch: zoek de verschillen

Biologische landbouw is een verzamelnaam voor landbouwmethoden en voedingsmiddelen die voldoen aan 
bepaalde eisen op het gebied van milieu, natuur en landschap, het welzijn van dieren en productiemethoden. 

Biologisch 
In Nederland wordt ook het woord ecologisch gebruikt en de Engelse term is organic. Deze termen verwijzen naar 
dezelfde landbouwmethoden, waarvan de minimale eisen internationaal zijn overeengekomen en vastgelegd. 

In de biologische landbouw worden geen kunstmest en geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt. 
Verder worden geen genetisch gemodificeerde organismen toegepast. Doel van de biologische 
landbouw is het in stand houden van het natuurlijke evenwicht tussen mens, plant en dier. Het 
gaat daarbij niet alleen om de landbouw maar ook om onze leefomgeving als geheel.

Elk land heeft zijn eigen biologische keurmerk. In Nederland wordt de biologische landbouw 
gecontroleerd en gecertificeerd door SKAL. Er bestaat ook een overkoepelend Europees 

keurmerk voor biologische producten. 

Dat een boer geen keurmerk heeft betekent niet dat hij of zij niet biologisch werkt. Maar dan moet je wel afgaan op 
vertrouwen. Bij een lokale distributie van voedsel is het mogelijk een hechtere band te hebben met de producent en 
hoeft het ontbreken van een keurmerk geen probleem te zijn.

Dat een product biologisch is wil nog niet zeggen dat het ook milieuvriendelijk is. Ook 
biologische groente kan met het vliegtuig naar Europa zijn gebracht, in aluminium 
verpakt zijn of in de winter in een verwarmde kas zijn verbouwd. Ook over de 
arbeidsomstandigheden in de landbouw en verwerkende industrie zegt het eko-keurmerk 
niets. Een holistischere bendaring wordt wel voorgestaan door het “internationale netwerk 
van biologische bewegingen”, IFOAM (zie www.ifoam.com).

Biologisch-dynamisch 
De achtergrond van biologisch-dynamische (BD) landbouw voert verder. Hierbij gaat het om de samenhang van de 
aarde en de daarop van nature levende planten en dieren. 

Biologisch-dynamische landbouw omvat het telen van producten naar de methode van de antroposoof Rudolf 
Steiner. Het is een productiemethode waarin bodemvruchtbaarheid en versterking van de natuurlijke groei centraal 
staan. Het landbouwbedrijf wordt daarbij als organisme opgevat, waar bedrijfsvreemde elementen zo veel mogelijk 
vermeden worden. Een bd-bedrijf streeft naar diversiteit in geteelde gewassen en gehouden dieren. Naast organische 
bemesting wordt er met preparaten gewerkt om de levenskracht van de producten te ondersteunen. Hiermee wordt 
beoogd door de invloed vanuit de kosmos door de planeten een positievere invloed uit te oefenen op de groei van 
gewassen. 

Demeter is het keurmerk van de biologisch-dynamische landbouw en verwerking. Alle Demeter-bedrijven zijn in 
eerste plaats gecertificeerd biologisch. Daarnaast werken de boeren volgens de specifieke voorwaarden en worden 
gecontroleerd en gecertificeerd door de onafhankelijke Stichting Demeter. 



 2.3. Is veganistische landbouw mogelijk of is dierlijke mest    
 noodzakelijk?

We weten van de inefficiëntie van vleesproductie en velen hebben ethische bezwaren tegen het slachten van dieren. 
Toch bestaat er in Nederland geen veganistische landbouw. Voor elk blaadje sla wordt dierlijke mest gebruikt. 
Vandaar dat we op het kamp een discussie willen hebben over de mogelijkheden helemaal zonder dieren duurzaam 
te produceren. En over de wenselijkheid van zo’n landbouw. Om de discussie aan te zwengelen staat hier vast een 
tekst van de blog “Stijn Bruers, one world activist” http://stijnbruers.wordpress.com waarin veganistische landbouw 
wordt verdedigd. Op die pagina zijn ook de bronnen te vinden.

Mondiale veganistisch-biologische landbouw waarschijnlijk haalbaar
Dat een goed gepland veganistisch voedingspatroon gezond is voor iedereen, dat wisten we al (American Dietetic 
Association). Maar kunnen we ook de wereldbevolking voeden met een veganistische (en liefst ook 100% 
biologische) landbouw? Talrijke projecten tonen reeds aan dat een veganistisch biologische landbouw alvast werkt 
op lokale schaal (dat bewijst het Vegan Organic Network). Maar hoe zit het met een wereldwijde veganistische 
landbouw? In het laatste nummer van Growing Green International (het tijdschrift van het Vegan Organic 
Network) staat een interessant artikel (“Calculating our Nitrogen Footprint”, Jakub Olewski) dat een eerste, zeer 
hoopvol antwoord biedt op deze vraag. 

Stel u voor: geen eiwitopname meer van vissen of van grazende dieren die schrale graslanden gebruiken… Beperkt 
dat niet het wereldwijde voedselaanbod? Zouden we dan extra bossen moeten kappen voor nieuw akkerland? En stel 
u voor: geen kunstmest en geen dierlijke mest… Kunnen we de akkers dan nog zo productief houden? 
Het belang van deze vraag is niet te onderschatten. Het artikel kijkt naar twee dingen op mondiale schaal: 
- Hoe zit het met de mondiale stikstofkringloop in een mondiale veganistische landbouw? Komen we toe met de 
“groene mest” van compost en stikstoffixerende planten? 
- Hoe zit het met de eiwitvoorziening (proteïnen) in een mondiale veganistische voeding? Kan de landbouw nog 
evenveel eiwitten produceren om alle mensen te voeden? 

Deze twee vragen zijn aan elkaar gekoppeld, want stikstof zit in eiwitten. 
De antwoorden op bovenstaande twee vragen is telkens: ja. Waarschijnlijk kan de oppervlakte akkerland zelfs dalen 
en hebben we evenveel proteïnen in een veganistisch biologische landbouw. De stikstofvoetafdruk zal waarschijnlijk 
kleiner zijn, en de andere voetafdrukken (koolstofvoetafdruk, ecologische voetafdruk en watervoetafdruk) zullen 
zeer waarschijnlijk veel kleiner zijn (want er zal dus ook geen aardgas meer nodig zijn voor de productie van 
stikstofkunstmest, en er zal minder ontbossing en geen methaanuitstoot van runderen meer zijn).

Enkele interessante weetjes

 Bijna de helft van de menselijke eiwitconsumptie afkomstig van dierlijke producten, komt van vis en •	
grazende dieren (van extensieve landbouw, vaak op schrale graslanden waar geen gewassen kunnen groeien). 
De andere helft komt van dieren die gevoederd werden met granen en soja.
Schakelen we over op een 100% veganistische maar niet-biologische landbouw, dan zal de oppervlakte •	
akkerland zo’n 50% dalen, en het kunstmestgebruik zo’n 75%. Willen we alles ook nog eens biologisch, 
dan gaan we een deeltje van het vrijgekomen akkerland moeten gebruiken om er stikstoffixerende planten 
(peulvruchten zoals soja,…) te telen. Andere opties zijn:

het verhogen van de stikstofefficiëntie in de landbouw (daar zit nog wat potentieel tot verbetering, •	
en dat is het enige waar niet-veganistische, wel-biologische landbouwers aan denken), 
het gebruik maken van menselijke mest (denk aan composttoiletten; momenteel verdwijnt veel •	
stikstof via het toilet in de riolering…), 
het gebruik maken van plantaardige eiwitbronnen uit de zee. We hebben de visconsumptie dan •	
wel afgeschaft in een veganistische voeding, maar dat wil niet zeggen dat we met de zee niets meer 
kunnen doen: er zijn nog zeewieren en op termijn is er een groot potentieel voor het gebruik van 
microalgen als proteïnebron. De ecologische voetafdruk van zeewieren is alvast minstens 10 keer 



lager dan die van vis. 

Een 100% biologische landbouw, waarbij de consumptie van dierlijke producten niet daalt, is veel moeilijker te •	
realiseren met het huidige beschikbare akkerland. En als straks 9 miljard mensen evenveel dierlijke producten 
zouden gaan eten als de gemiddelde westerling nu, dan wordt het nog moeilijker. Vleesvermindering is dus erg 
belangrijk indien men aan biologische landbouw wil doen zonder dat daarbij extra bossen moeten sneuvelen 
voor akkerland. We moeten er wel bij vermelden dat er nog een serieuze productiviteitsstijging verwacht wordt 
met agro-ecologie (bv. agroforestry). Dat zegt ook Olivier De Schutter, VN-speciaal rapporteur voor het recht 
op voeding.
Gewassen hebben een stikstofefficiëntie van 30%, voor veedieren is dat gemiddeld 15%. Voor 1 gram stikstof in •	
granen heb je dus 3 gram stikstof nodig, afkomstig van mest die aan de bodem wordt toegevoegd. Voor 1 gram 
stikstof in melk heb je wel 14 gram toegevoegde stikstof nodig, en voor vlees zelfs 21 gram. Als we nu de stikstof 
in gewassen laten opeten door veedieren die een efficiëntie van 15% hebben, is het niet verwonderlijk dat er veel 
stikstof verloren gaat.

Naast stikstof vormen ook fosfor en kalium een schaarsteprobleem. Wat de fosforbemesting betreft, wordt ook 
aangeraden om minder vlees te eten, omwille van de lage efficiëntie van de veeteelt (Soil Association). 
En naast proteïnen zijn ook andere voedingsstoffen belangrijk. Er zijn echter geen enkele aanwijzingen dat een 
mondiaal veganistisch voedingspatroon een tekort zal geven voor een bepaalde voedingsstof. En wat eiwitten betreft 
is dus het tegendeel het geval.

Samengevat: waarschijnlijk is een mondiale veganistisch-biologische landbouw niet enkel haalbaar (kan 
het 7 miljard mensen voeden), maar biedt het ook milieuvoordelen in vergelijking het huidige mondiale 
landbouwsysteem.

 2.4. Voedselsoevereiniteit, voedsel in eigen hand

Eten is een eerste levensbehoefte en iedereen is daar dagelijks mee bezig. In Nederland is nog maar een klein 
percentage van de bevolking werkzaam in de landbouw, maar wereldwijd gaat het om  miljarden mensen. Zij zijn 
afhankelijk van de verkoop en consumptie van de voedselgewassen die ze op eigen stukje 
grond hebben geproduceerd. Maar hun positie wordt bedreigd. 
Zo neemt de machtsconcentratie in de voedselvoorziening toe: een steeds kleiner aantal 
grote bedrijven beheerst in toenemende mate de productie, handel en verwerking van 
voedsel. Het levensonderhoud van boeren wordt ook bedreig d door klimaatverandering 
en ‘land grabbing’ (het kopen, pachten om simpelweg inpikken van landbouwgrond 
door grote bedrijven voor biobrandstofproductie of om te speculeren). Stijgende prijzen 
voor fossiele brandstoffen maken transport, gebruik van machines en de kunstmest- en 
pesticidenproductie duurder en hebben zo effect op de industriële landbouw. Veel boeren 
en landarbeiders – nu migranten – zijn hun bestaansmiddelen kwijtgeraakt en hun aantal 
zal nog toenemen. 
De productie en consumptie van voedsel is dus een belangrijk onderwerp om je als sociale beweging mee 
bezig te houden. Een nieuwe term die in dit kader de laatste jaren vanuit het Zuiden is komen aanwaaien, is 
voedselsoevereiniteit. 

Begrip en definities
Er bestaat niet één definitie van het begrip voedselsoevereiniteit. Een bruikbare omschrijving is te vinden in de 
eindverklaring van de internationale bijeenkomst van progressieve boerenorganisaties in 2007 in Nyéléni (Mali): 

“Voedselsoevereiniteit is het recht van mensen op gezond en cultureel passend voedsel, geproduceerd 
op ecologisch verantwoorde en duurzame wijze in een voedsel- en landbouwsysteem dat door 
henzelf wordt vormgegeven. Het plaatst de ambities en behoeften van hen die voedsel produceren, 
distribueren en consumeren centraal in voedselstructuren en het beleid, in plaats van steeds te buigen 
voor de eisen van de markt en grote bedrijven. Het behartigt de belangen van de volgende generatie. 



Voedselsoevereiniteit biedt een strategie voor verzet tegen en ontmanteling van het huidige op winst 
gerichte voedselregime en het biedt richtlijnen voor lokale producenten en consumenten bij het 
inrichten van hun voedselsystemen, landbouw, visserij en veeteelt. 
Voedselsoevereiniteit geeft voorrang aan de lokale en nationale markten en economieën. Het geeft 
macht terug aan de boer(in) en bevordert gezinslandbouw, traditionele visvangst en extensieve veeteelt. 
Productie, distributie en consumptie wordt hierdoor zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak 
verduurzaamd.
Voedselsoevereiniteit staat voor een transparante handel die een rechtvaardig inkomen garandeert 
voor iedereen en die consumenten het recht geeft te beslissen over hun eigen voedsel. Het waarborgt 
de rechten van hen die voedsel produceren om grond, gebieden, water, zaden, vee en biodiversiteit 
te beheren en te gebruiken. Voedselsoevereiniteit betekent een omslag naar nieuwe sociale relaties, 
vrij van onderdrukking en zonder discriminatie tussen mannen en vrouwen of tussen volkeren 
bevolkingsgroepen, sociale klassen of generaties.”

(Uit de verklaring van Nyéléni, 27 februari 2007) 

Voedselsoevereiniteit is iets anders dan voedselzekerheid. Bij dat laatste gaat het om de zekerheid voor iedereen om 
voldoende te eten te hebben. Hierbij maakt het niet uit wat voor voedsel je krijgt en of je hierbij afhankelijk bent van 
overheden of multinationals.

Er valt nog wel wat te discussiëren over de gebruikte begrippen. Wat is een ‘recht’ en van wie eis je dat recht? 
Cultureel passend voedsel klinkt goed en het is duidelijk dat je een Indiër niet kunt afschepen met een stapel broden 
en een Argentijn niet tevreden kunt stellen met drie keer per dag sojabrokken op het menu. Maar is het eten van 
dagelijkse grote porties vlees ook een cultureel recht? En wat te denken van het begrip gezinslandbouw? Ondanks 
dat er ook bij staat dat het vrij moet zijn van discriminatie zit er het gevaar in een traditioneel patriarchaal systeem 
in stand te houden of zelfs te verheerlijken. In Nederland associeer je het snel met het gezin als de hoeksteen van de 
samenleving waar Christenen het altijd over hebben. Maar de internationale boerenbeweging  ziet het meer als een 
synoniem voor kleinschaligheid dat tegenover grootschalige plantages en industriële landbouw wordt gesteld.
Ook in Nederland gaat het in de landbouw vaak om familiebedrijven of kleine zelfstandigen. Ondanks lange 
werkdagen en het bijna ontbreken van vakanties hebben veel kleine biologische (en gangbare) boeren moeite om 
financieel het hoofd boven water te houden.
 
Het belangrijkste woord om even onder de loep te nemen is soevereiniteit. In de definities en in juridische stukken 
gaat het hierbij vooral over vorsten die soeverein regeren of om een andere macht die het in een afgeperkt gebied 
voor het zeggen heeft terwijl anderen van besluitvorming zijn uitgesloten. Bij voedselsoevereiniteit gaat het echter 
om het zelfbeschikkingsrecht voor een gemeenschap: de mogelijkheid om zelf te beslissen over de voedselproductie, 
-handel en -consumptie.
Een belangrijk punt bij voedselsoevereiniteit (en soevereiniteit in het algemeen) is het niveau waar je het over 
hebt. Sommige regeringen in het Zuiden en NGO’s pleiten voor voedselsoevereiniteit op nationale schaal: een 
land moet zelf kunnen beslissen hoe het zijn landbouw ontwikkelt en welke producten en bedrijven het buiten de 
grenzen wil houden. In Europa wordt soms zelfs de EU gezien als regio waarbinnen met het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) voor voedselsoevereiniteit moet worden gezorgd. Een aantal Europese organisaties is 
nu dan ook druk bezig met pogingen het nieuwe GLB, dat in 2013 in werking moet treden, in deze richting te 
beïnvloeden. Anderen, zowel in het Zuiden als hier in Europa, denken toch vooral aan lokale initiatieven van boeren 
en consumenten zelf om de voedselproductie en distributie weer in eigen handen te nemen. 

Het recht op grond
Vooral in Zuid-Amerika gaan strijd om landbouwhervormingen en die om voedselsoevereiniteit  samen. De aan Via 
Campesina verbonden boerenorganisaties voeren daarbij de politieke eis dat ieder individu, familie of gemeenschap 
het recht krijgt op het beheren van een eigen lap grond waardoor een minimum aan zelfvoorziening mogelijk is 
en waardoor de afhankelijkheid van geld en de ‘markt’ sterk verminderd wordt. Deze strijd gaat vaak gepaard met 
landbezettingen om die eisen af te dwingen. Er is een parallel zichtbaar met de kraakbeweging en de woonstrijd hier. 
Het bezetten van land om het recht op eigen voedselvoorziening af te dwingen komt hier echter nog weinig voor. 



Er zijn wel landkraken geweest, maar de voedselproductie bij deze projecten is tot nog toe beperkt. Een complicatie 
bij landbouw is dat het jaren duurt voor je goede grond en dito opbrengsten hebt. Je hebt een portie geluk of sterke 
beweging nodig om de bezette lap grond lang te kunnen behouden. Een voorbeeld van zo’n ‘portie geluk’ zijn de vele 
volkstuinen die in het verleden langs spoorbanen zijn aangelegd nadat ‘leegstaande’ grond gewoon in gebruik werd 
genomen.

Wat beweegt er in het veld?
In Nederland bestaat nog geen omvangrijke beweging van boeren en consumenten voor een ander 
voedselvoorzieningssysteem. Wel zijn er hier en ook in de omliggende landen interessante en relevante initiatieven te 
noemen vanwaaruit een dergelijke beweging kan ontstaan. 

Reclaim the Fields
Enige jaren geleden is Reclaim the Fields (RtF) opgericht. Dit is een Europees netwerk van jongeren die 
geïnteresseerd zijn in landbouw en in de praktijk en politiek die daarmee te maken heeft. RtF kaart het probleem 
aan dat mensen (en dan vooral jongeren) die zelf op een kleinschalige manier met landbouw aan de slag willen, geen 
toegang hebben tot land. Dat is alleen mogelijk met goedgekeurde businessplannen en hoge leningen van een bank. 
RtF is anti-kapitalistisch en werkt non-hiërarchisch. De activiteiten lopen uiteen van straatacties tot het opzetten 
van gezamenlijk kleinschalige landbouwprojecten. Tot nu toe was het netwerk vooral actief in Frankrijk, Wallonië, 
Oostenrijk en Zweden. In Nederland zitten wel wat sympathisanten, maar geen actieve groep.

Transition Towns, voedselcoöperaties en pergola’s
De afgelopen jaren zijn ook in Nederland en België de Transition Town-groepen als paddenstoelen uit de grond 
geschoten. Het is een interessante combinatie van diverse locale sociale en milieuvriendelijke projecten waarbij 
je niet meer afhankelijk bent van de grootschalige import van olie en andere zaken. Transition Town-groepen 
nemen vaak geen duidelijke stelling tegen bijvoorbeeld het kapitalisme en tegen multinationals, omdat ze denken 
zo toegankelijker te zijn voor een bredere doelgroep. (Toch zouden ze gezien hun analyse van de problemen en 
oplossingen zich daarover duidelijker kunnen uitspreken). In de praktijk blijkt het vaak lastiger dan gedacht om 
concrete projecten op te starten. Een van de onderwerpen waar men relatief makkelijk mee aan de slag kan, is lokale, 
milieuvriendelijke voedselvoorziening in de typische vorm van buurtmoestuinen.
Iets waar ook een aantal Transition Town-groepen aan meedoen, is het VersVoko-project van ASEED. (zie verderop 
in deze reader)
Er bestaat in Nederland ook een aantal pergola’s of ‘community supported agriculture projecten’ (csa’s) waarbij 
een boer en een groep consumenten samen besluiten wat er aan groente en fruit wordt geproduceerd. De afnemers 
verschaffen de producent een inkomen, delen het risico op misoogsten en delen de extra’s als de oogst boven 
verwachting is.

Platform Andere Landbouw
Van een heel andere orde is een netwerk dat is ontstaan na een bijeenkomst in Utrecht over de toekomst 
van de landbouw in Nederland. De aanleiding was de komende hervorming van het Gemeenschappelijke 
Landbouwbeleid (GLB) van de EU. De deelnemers waren kritische alternatieve boeren en mensen uit milieu- en 
ontwikkelingsorganisaties. Voedselsoevereiniteit is samen met regionalisering een van de belangrijkste kernwoorden 
in een gezamenlijke verklaring van de aanwezigen bij de bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst in Utrecht konden 
velen zich vinden in de kritiek op de huidige macht van het bedrijfsleven en op de exportgerichte productie. Grote 
verschillen waren er echter in de visies op de manier waarop een betere voedselvoorziening bereikt zou moeten 
worden. De ene helft zag geen andere realistische mogelijkheid dan te lobbyen voor een beter Europees beleid terwijl 
de andere helft daar weinig heil in zien en los van de regeltjes en het bedrijfsleven zelf aan de alternatieven willen 
bouwen. Belangrijk is te vermelden dat veel boeren die op dit moment voor hun inkomen afhankelijk zijn van hun 
afzet aan de groothandel, de kritiek op het huidige systeem best delen en ook wel voor de regio of een groep directe 
afnemers willen gaan telen. Toch wordt dit door hen niet als een financieel haalbare oplossing voor het merendeel 
van de huidige boeren. Als Platform Andere Landbouw gaat een aantal organisaties en individuen verder met zowel 
een campagne voor een wat minder slecht Europees landbouwbeleid als met het stimuleren van lokale alternatieven.

Verbreding



Waarom zouden meer mensen uit sociale bewegingen zich met dit onderwerp bezig moeten gaan houden? Ten 
eerste is er de directe link met voedsel en daar heeft iedereen mee te maken. Maar ook die van de solidariteit met 
kleine boeren en landarbeiders hier en elders op de wereld, die allemaal opboksen tegen machtige handelaren, 
voedselverwerkers en supermarktketens. Het is belangrijk mensen in eerste instantie voor zichzelf en hun 
gemeenschap te laten produceren in plaats van de export prioriteit te geven om harde valuta binnen te halen. 
Maar op een langere termijn is voedselsoevereiniteit en - in het algemeen - het bestaan van landbouw in de regio 
belangrijk. Er wordt gediscussieerd over revoluties en sociale omwentelingen, maar als de crisis echt doorzet en het 
huidige economische systeem in elkaar stort, dan krijgen we hier in het bloemen exporterende, bioindustrie-rijke 
en importafhankelijke Nederland erg snel honger. Voedsel en landbouw zijn te belangrijk om je als linkse, sociale of 
solidaire beweging niet mee bezig te houden.

In Oostenrijk vindt komende augustus een internationale conferentie over voedselsoevereiniteit plaats. Zie de 
aankondiging aan het eind van deze reader. 

(dit is een verkorte versie van een artikel van ASEED dat begin 2011 is verschenen het blad Buiten de Orde)

Links
‘What Does Food Sovereignty Look Like?’ geschreven door Raj Patel als introductie voor het •	
themanummer over voedselsoevereiniteit van ‘The Grassroots Voices section of the Journal of Peasant 
Studies’: http://www.stwr.org/food-security-agriculture/what-does-food-sovereignty-look-like.html
Reclaim the Fields: http://www.reclaimthefields.org•	
Transition Towns Nederland: http://transitiontowns.nl•	
VersVoko’s: http://versvoko.nl•	
Platform Aarde Boer Consument, met op hun site de ‘De Verklaring van Utrecht’ en meer informatie over •	
het Platform Andere Landbouw: http://aardeboerconsument.nl 
Nyeleni Europe, conferentie en kamp over voedselsoevereiniteit: http://nyelenieurope.net•	
La Via Campesina: http://viacampesina.org •	



3. Werken aan alternatieven

 3.1. Transition Towns

Transition Towns zijn lokale gemeenschappen (grote en kleine steden, dorpen, wijken, eilanden) die zelf aan de slag 
gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk te maken en meer duurzaam. Piekolie en 
klimaatverandering zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen voor verandering van onderop en om te 
schakelen naar een economie die niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen. 

Transition Towns werken aan oplossingen en laten zien hoe je die zelf en in je gemeenschap organiseert. Het 
Transition Towns-concept doet een beroep op de eigen inzichten, wijsheid, creativiteit en ervaringen van gewone 
mensen. Transition Towns zijn gebaseerd op de kracht van de lokale gemeenschap. 

Op het moment zijn er in Nederland ongeveer 30 actieve Transition Town groepen en nog een aantal in oprichting. 
Lokale duurzame voedselproductie is meestal een van de speerpunten van de groepen. 

Lees verder op http://transitiontowns.nl of http://transitie.be

 3.2. Platform Andere Landbouw 

Op 8 oktober 2010 zijn 45 mensen (waaronder leden van 25 organisaties) tot een aantal conclusies gekomen over 
voedsel en landbouw die ze samen handen en voeten willen geven. Hieruit volgde de Verklaring van Utrecht. 
Steekwoorden in die verklaring zijn: regionalisering, voedselsoevereiniteit, meer overheidsregulering om grote 
bedrijven in toom te houden, en gezonde bodems. 

Als je actief mee wil denken en werken stuur dan een mailtje aan greetg800@gmail.com. Je komt dan ook op 
de interne mailing list voor activiteiten, bijeenkomsten e.d., en wordt beschouwd als lid van ‘Platform Andere 
Landbouw’. We gaan er dan vanuit dat je ‘de verklaring van Utrecht’ onderschrijft. 

Inmiddels hebben we afgesproken dat we ons voorlopig vooral bezig houden met het ‘Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid’ van de EU, want dat is nu zeer actueel. Na volgend jaar ligt het namelijk weer voor zo’n jaar of tien 
vast, dus als we de koers willen wijzigen moeten we nu aan de bel trekken. 

Op 18 feb. 2011 volgde een tweede bijeenkomst, met drie workshops; over het EU beleid, ‘Korte Ketens’, en 
de macht van grote bedrijven in de voedselketen. Die middag werd ook het ‘Samenwerkingsverband Regionale 
Versketens’ opgericht, en werden activiteiten afgesproken zoals lobbyen voor een beter landbouwbeleid (met een 
gezamenlijke beleidsvisie), een protestbrief over aanbesteding in de catering van overheden, een publieksactie over 
‘koop van buurman Boer’, etc. 

Meer over dit het Platform Andere Landbouw is te vinden op http://aardeboerconsument.nl•	
Link naar de Verklaring van Utrecht: http://aardeboerconsument.nl/wp/wp-content/uploads/2010/11/10-•	
10-08-verklaring-van-utrecht-versie-11-01-11.pdf

 3.3. La Via Campesina, The international peasant’s voice 

Via Campesina is een internationaal netwerk van organisaties van en voor kleine boeren en landarbeiders. 
Onderstaande beschrijving van de organisatie komt van hun website www.viacampesina.org. Er zijn nog meer 
internationale boerenorganisaties, maar Via Campesina is één van de interessantste en actiefste. Hierondervolgt een 
beschrijving van Via Campesina overgenomen van de website.

Unity among peasants, landless, women farmers and rural youth 



La Via Campesina is the international movement which brings together millions of peasants, small and medium-size 
farmers, landless people, women farmers, indigenous people, migrants and agricultural workers from around the 
world. It defends small-scale sustainable agriculture as a way to promote social justice and dignity. It strongly opposes 
corporate driven agriculture and transnational companies that are destroying people and nature. 
La Via Campesina comprises about 150 local and national organizations in 70 countries from Africa, Asia, 
Europe and the Americas. Altogether, it represents about 200 million farmers. It is an autonomous, pluralist and 
multicultural movement, independent from any political, economic or other type of affiliation. 

A movement born in 1993 
A group of farmers’ representatives – women and men- from the four continents founded La Via Campesina in 
1993 in Mons, Belgium. At that time, agricultural policies and the agribusiness were becoming globalized and small 
farmers needed to develop and struggle for a common vision. Small-scale farmers’ organizations also wanted to have 
their voice heard and to participate directly in the decisions that were affecting their lives. 
La Via Campesina is now recognised as a main actor in the food and agricultural debates. It is heard by institutions 
such as the FAO and the UN Human Rights Council, and is broadly recognized among other social movements 
from local to global level. 

Golbalizing hope, globalizing the struggle! 
La Via Campesina is built on a strong sense of unity and solidarity between small and medium-scale agricultural 
producers from the North and South. The main goal of the movement is to realize food sovereignty and stop 
the destructive neoliberal process. It is based on the conviction that small farmers, including peasant fisher-folk, 
pastoralists and indigenous people, who make up almost half the world’s people, are capable of producing food for 
their communities and feeding the world in a sustainable and healthy way. 
Women play a crucial role in the Via Campesina work. According to the FAO, women produce 70% of the food 
on earth but they are marginalized and oppressed by neoliberalism and patriarchy. The movement defends women 
rights and gender equality at all levels. It struggles against all forms of violence against women. 

Defending Food Sovereignty 
Via Campesina launched the idea of “Food Sovereignty” at the World Food Summit in 1996. Food sovereignty is the 
right of peoples to healthy and culturally appropriate food produced through sustainable methods and their right to 
define their own food and agriculture systems. This idea has now grown into a global people’s movement carried by 
a large diversity of social sectors such as the urban poor, environmental and consumer groups, women associations, 
fisher-folks, pastoralists and many others. It is also recognized by several institutions and governments. Food 
sovereignty now appears as one of the most powerful response to the current food, poverty and climate crises. 

A decentralized structure 
Via Campesina is a grassroots mass movement whose vitality and legitimacy comes from farmers’ organizations 
at local and national level. The movement is based on the decentralization of power between 9 regions. The 
coordination among the regions is taken up by the International Coordinating Committee which is composed 
of one woman and one man for every region, elected by the member organizations in the respective regions.  The 
international secretariat rotates according to the collective decision made every four years by the International 
Conference. It was first in Belgium (1993-1996), then in Honduras (1997-2004) and it is currently based in 
Indonesia until 2013. 

 3.4. Reclaim the Fields

Reclaim the Fields is een netwerk van relatief jonge mensen die zelf met landbouw aan de slag willen. Vooral in 
Frankrijk, Wallonië, Oostenrijk, Zweden en Engeland zijn er veel mensen bij dit netwerk actief. Op de website www.
reclaimthefields.org beschrijven ze zichzelf als volgt:

We are young peasants, landless and prospective peasants, as well as people who want to reassume the control over 
food production. 



Under the word “peasant”, we understand people who produce food on a small scale, using it for themselves or for 
the community, and possibly selling a part of it. This also includes agricultural workers. 

We aim at supporting and encouraging people to stay on the land and go back to the countryside. We want to 
promote food sovereignty (this expression is subject to debate and discussion within our network) 
and peasant agriculture, particularly amongst young people and urban dwellers, as 
well as alternative ways of life.  We are determined to create alternatives to capitalism 
through cooperative, collective, autonomous, real needs oriented small scale 
production and initiatives, putting theory into practice and linking local practical 
action with global political struggles. 

In order to achieve this, we want to build up local actions and activists group, as well 
as cooperating with the existing initiatives. This is the reason why we choose not to 
be a homogeneous group, but to open up to the diversity of the actors fighting the 
capitalist food production model. 

We want to address the issues of access to land, collective farming and seeds 
rights and exchange and hope to strengthen the impact of our work through the 
cooperation with activists, who focus on different tasks but share the same social vision. 

Nevertheless, our openness has some limits. We are determined to take back the control over our lives and refuse any 
form of authoritarianism and hierarchialism. We engage to respect nature and living beings, but will neither accept 
nor tolerate any form of discrimination, be it based on race, religion, gender, nationality, sexual orientation or social 
status. 

We refuse and will actively oppose every form of exploitation of other people. 

With the same force and energy, we will act in kindliness and conviviality, making solidarity a concrete practice of 
our daily life. 

We support the struggles and visions of la Via Campesina, and work to strengthen them amongst the young 
European people. We wish to share the knowledge and the experience coming from years of militancy and peasant 
life and enrich it with the perspectives and the strenght of the one of us who are not peasants, or not yet . We all 
suffer the consequences of the same policies, and are all part of the same fight.

 3.5. Nyéléni Europe Forum

Internationale bijeenkomst over voedselsoevereiniteit in Oostenrijk
Van 16 tot en met 21 augustus 2011 zal in het Oostenrijkse Krems het Nyéléni Europe Forum plaatsvinden. 
Het wordt een internationale bijeenkomst voor iedereen die (in de praktijk of in theorie) bezig is met duurzame 
landbouw. Voedselsoevereiniteit is het overkoepelende thema van deze dagen met uitwisseling, debat, workshops, 
excursies en een markt van ideeën. Eigen workshops of ideeën kunnen ook ingebracht worden.

Dit is een initiatief van onder andere Via Campesina, Friends of the Earth Europe en Attac. Mensen worden 
uitgenodigd deel te nemen aan de organisatie en door middel van deelname aan werkgroepen de inhoud vorm te 
geven. Ook is het de bedoeling dat er vooraf regionale voorbereidende bijeenkomsten plaatsvinden. Het wordt 
ongetwijfeld een leerzame en inspirerende conferentie. Hopelijk lukt het om er ook vanuit Nederland met een flinke 
delegatie heen te gaan.

Meer informatie:
http://nyelenieurope.net•	
http://www.aardeboerconsument.nl•	



4. Werktuigen voor activisme

 4.1. Consensus besluitvorming 

Bij consensusbesluitvorming is er sprake van open communicatie en een groepsklimaat, waarin onderlinge acceptatie 
en gelijke kansen op invloedsuitoefening centraal staat. Het betekent dat alle leden de beslissing begrijpen, bereid 
zijn deze te ondersteunen en uit te voeren, omdat iedereen het besluit het best mogelijke alternatief vindt. In de 
praktijk betekent het, dat diegenen die het niet helemaal eens zijn met het meerderheidsalternatief, toch bereid zijn 
het te ondersteunen. Zij doen dit omdat er goed naar hun afwijkende mening en bezwaren is geluisterd, waardoor zij 
niet langer hun standpunt hoeven te benadrukken. 

Er worden geen formele procedures (zoals stemmen) gebruikt. Het besluit kan de “algemene groepsopinie” genoemd 
worden, waarin een ieder zich min of meer kan herkennen. Ieder groepslid moet de mogelijkheid krijgen zijn mening 
naar voren te brengen en te reageren op de mening van anderen. Hij moet het gevoel krijgen dat de anderen hem 
werkelijk begrijpen. Communicatie en goed luisteren zijn hierbij essentieel, want als iemand niet het gevoel heeft dat 
de anderen zijn/haar standpunt en bezwaren begrepen hebben, zal hij/zij blijven proberen die mening duidelijk te 
maken. 
Kernpunt is dat het standpunt van iedereen duidelijk is en dat daarom dit alternatief - in het algemeen door een 
ieder min of meer ondersteund – gekozen is. 

Voordelen 

Stimuleert sterk de creativiteit van de groepsleden. •	
De beslissing is van hoge kwaliteit. •	
De bereidheid om het besluit uit te voeren is groot en breed, doordat minderheidsstandpunten niet •	
uitgeschakeld worden. 
Er wordt gebruik gemaakt van alle beschikbare informatie en de vaardigheden van de groepsleden. •	
De bereidheid tot samenwerken neemt toe. •	
Het eenheidsgevoel in de groep is erg sterk. •	
De kans op coalitievorming (wat remmend kan werken op het groepsproces) wordt sterk verminderd. •	
Groot leereffect: alle aspecten van sociale vaardigheden komen aan de orde. •	
Het probleemoplossend vermogen van de groep is vergroot. •	

Nadelen 

Het kost veel tijd. •	
Het kan pas worden toegepast als de groep zich enigszins ontwikkeld heeft. •	

Tips voor het bereiken van consensus 

Probeer niet ten koste van alles anderen van het eigen standpunt te overtuigen. Leg de eigen opvatting/1. 
mening logisch en duidelijk uit. Luister goed naar de anderen en denk na over hun reacties. 
Verander niet zomaar van mening om conflicten te vermijden en sneller een oplossing te bereiken. Steun 2. 
alleen die oplossing waarmee u het in zekere mate eens bent. 
Vermijd conflictverminderende technieken, zoals meerderheid van stemmen, loten, enzovoort. Reserveer 3. 
deze methoden voor eenvoudige beslissingen die bovendien snel genomen moeten worden. 
Probeer erachter te komen welke verschillen van een mening er zijn. Let daarbij vooral op de verschillende 4. 
uitgangspunten. 
Iedereen is even verantwoordelijk voor het bereiken van een oplossing. Probeer iedereen in de discussie te 5. 
betrekken. 
Beschouw de verschillende meningen eerder als voordeel dan als nadeel bij het zoeken naar consensus. De 6. 
verschillende meningen geven uitgebreide informatie, waardoor de kans groter is dat de groep het best 
mogelijke besluit neemt. 



Voorkom dat de discussie als een wedstrijd beschouwd wordt. Het is niet de bedoeling dat iemand wint en 7. 
een ander verliest. Zoek in plaats daarvan naar het meest aanvaardbare alternatief voor alle groepsleden. 
Consensus is het resultaat van de combinatie informatie, logisch denken en gevoel. Let daarom tijdens de 8. 
discussies goed op de sfeer in de groep.

Bron: 
http://www.partoer.nl/vrijwilligerstoolkit/docs/bestuur/consensus_besluitvorming.pdf

 4.2. Affinity groups: an introduction

For many small group actions an ‘affinity group’ is the most effective organisational form. This is a page of 
information about affinity groups, their structure, uses, history and advice. 

What is an affinity group? 
An affinity group is a small group of 5 to 20 people who work together autonomously on direct actions or other 
projects. You can form an affinity group with your friends, people from your 
community, workplace, or organisation.
 
Affinity groups challenge top-down decision-making and organising, and 
empower those involved to take creative direct action. Affinity groups allow 
people to “be” the action they want to see by giving complete freedom and 
decision-making power to the affinity group. Affinity groups by nature are 
decentralised and non-hierarchical, two important principles of anarchist 
organising and action. The affinity group model was first used by anarchists in 
Spain in the late 19th and early 20th century, and was re-introduced to radical 
direct action by anti-nuclear activists during the 1970s, who used decentralised 
non-violent direct action to blockade roads, occupy spaces and disrupt “business 
as usual” for the nuclear and war makers of the US. Affinity groups have a long 
and interesting past, owing much to the anarchists and workers of Spain and the anarchists and radicals today who 
use affinity groups, non-hierarchical structures, and consensus decision making in direct action and organising.

Affinity group roles [in a demonstration] 
There are many roles that one could possibly fill. These roles include:

Medical - An affinity group may want to have someone who is a trained street medic who can deal with any •	
medical or health issues during the action.
Legal observer - If there are not already legal observers for an action, it may be important to have people not •	
involved in the action taking notes on police conduct and possible violations of activists rights.
Media - If you are doing an action which plans to draw media, a person in the affinity group could be •	
empowered to talk to the media and act as a spokesperson.
Action Elf/Vibes-watcher - This is someone who would help out with the general wellness of the group: •	
water, massages, and encouragement through starting a song or cheer. This is not a role is necessary, but may 
be particularly helpful in day long actions where people might get tired or irritable as the day wears on.
Traffic - If it is a moving affinity group, it may be necessary to have people who are empowered to stop cars •	
at intersections and in general watch out for the safety of people on the streets from cars and other vehicles.
Arrestable members - This depends on what kind of direct action you are doing. Some actions may require a •	
certain number of people willing to get arrested, or some parts of an action may need a minimum number of 
arrestables. Either way, it is important to know who is doing the action and plans on getting arrested.
Jail support - Again, this is only if you have an affinity group who has people getting arrested. This person •	
has all the arrestees contact information and will go to the jail, talk to and work with lawyers, keep track of 
who got arrested etc.

Affinity groups are not just useful within a protest or direct action setting, this form of organisation can be used for 



a wide variety of purposes.

What is a ‘cluster’ and a ‘spokescouncil’? 
A cluster is a grouping of affinity groups that come together to work on a certain task or part of a larger action. Thus, 
a cluster might be responsible for blockading an area, organising one day of a multi-day action, or putting together 
and performing a mass street theater performance. Clusters could be organised around where affinity groups are 
from (example: Texas cluster), an issue or identity (examples: student cluster or anti-sweatshop cluster), or action 
interest (examples: street theater, black bloc, sit-blockade, climbing).

A spokescouncil is the larger organising structure used in the affinity group model to coordinate a mass action. 
Each affinity group (or cluster) empowers a spoke (representative) to go to a spokescouncil meeting to decide on 
important issues for the action. For instance, affinity groups need to decide on a legal/jail strategy, possible tactical 
issues, meeting places, and many other logistics. A spokescouncil does not take away an individual affinity group’s 
autonomy within an action; affinity groups make there own decisions about what they want to do on the streets.

How to start an affinity group 
An affinity group could be a relationship among people that lasts for years among a group of friends and activists, or 
it could be a week long relationship based around a single action. Either way, it is important to join an affinity group 
that is best suited to you and your interests.

If you are forming an affinity group in your city or town, find friends or fellow activists who have similar issue 
interests, and thus would want to go to similar actions. Also, look for people who would be willing to use similar 
tactics - if you want to do relatively high risk lockdowns, someone who does not want to be in that situation may 
not want to be in the affinity group. That person could do media or medic work, but it may not be best if they are 
completely uncomfortable around certain tactics of direct action.

If you are looking to join an affinity group at a mass action, first find out what affinity groups open to new members 
and which ones are closed. For many people, affinity groups are based on trusting relationships based around years of 
friendship and work, thus they might not want people they don’t know in their affinity group. Once you find which 
affinity groups are open, look for ones that have an issue interest or action tactic that you are drawn to.

What makes affinity groups so effective for actions is that they can remain creative and independent and plan out 
their own action without an organisation or person dictating to them what can and can’t be done. Thus, there are 
an endless amount of possibilities for what affinity groups can do. Be creative and remember: direct action gets the 
goods!

This is an shortened version of the text on this site: http://libcom.org/organise/affinity-groups-an-introduction

 4.3. Handleiding gentechvrije gemeente. 

Ook te gebruiken voor een andere lokale campagne, zoals tegen megastallen of voor buurtmoestuinen 

Deze tekst is opgesteld door Milieudefensie in 2004 en aangepast door ASEED in 2007. 
Deze handleiding kun je raadplegen wanneer je jouw gemeente wilt overhalen om zich tot gentechnologievrije 
gemeente te verklaren. Zet gentechnologie op de politieke en publieke agenda! 
Dat begint meestal met een brief te sturen aan het gemeentebestuur (hierbij kun je gebruik maken van de voorbeeld 
petitie verderop in deze reader). 
Als je niet alleen een brief wilt sturen, maar ook wilt zorgen dat er wat mee gebeurt, lees dan verder! Hoe zorg je nou 
dat gentechnologie op de politieke en publieke agenda komt? Hier volgen een aantal tips. 

Lobby bij de gemeente
De politiek moet overtuigd raken dat het onderwerp op de officiële agenda moet komen te staan. Benader dus 



bevoegden (ambtenaar, wethouder en raadslid). Wij adviseren om je vooral op de gemeenteraadsleden te richten. Zij 
weten goed wat er in de gemeente leeft. Als eerste zoek je natuurlijk de gemeenteraadsleden op waarvan je verwacht 
dat ze achter jouw standpunt zullen staan. In dit geval is dat waarschijnlijk vooral bij GroenLinks en de SP. Daarna 
is het zaak om ook de andere gemeenteraadsleden en het college van B&W van jouw idee te overtuigen. Dit is mede 
het werk van het reeds overtuigde gemeenteraadslid. 

Je kunt raadsleden vragen om de brief ‘ter bespreking (in een commissie)’ op de agenda te zetten. Vaak wordt van 
brieven besloten of de inhoud van de brief verder in een commissie behandeld moet worden. Daarbij spelen de 
gemeenteraadsleden een grote rol. Zij kunnen het tijdens een raadscommissievergadering aankaarten en agenderen 
voor een commissie. Gemeenteraadsleden kunnen het beste inschatten in welke commissie het onderwerp het beste 
behandeld kan worden. 
Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen vanaf de publieke tribune worden bijgewoond. Ook is het mogelijk 
om spreektijd aan te vragen tijdens deze vergaderingen. Als het onderwerp in de commissievergadering besproken 
wordt, krijgt de wethouder in die vergadering vaak de opdracht van de commissie om een voorstel te formuleren. Dit 
voorstel wordt voorbereid door zijn ambtenaren. 
Tenslotte: het is handig om het overtuigde gemeenteraadslid bij jullie plannen te betrekken. 

Wat kun je nog meer doen om de lobby te versterken? 

Vorm een initiatiefgroep •	
Het is handig om mensen te zoeken die bijvoorbeeld ervaring hebben met perswerk, organiseren, debatteren 
met politici, etc. Met een initiatiefgroep vergroot je het draagvlak van de oproep aan de gemeente. De 
initiatiefgroep heeft daarom het liefst een brede samenstelling, met vertegenwoordigers uit allerlei 
maatschappelijke hoeken. Denk aan: (biologische) boeren, plaatselijke ontwikkelingsorganisaties, natuur- en 
milieuclubs, politiek, cultureel werk, kerken). 
Betrek andere organisaties: Je kunt proberen om andere (lokale) organisaties achter je standpunt te krijgen. 
Hoe meer organisaties meedoen, hoe breder het draagvlak en hoe sterker het initiatief komt te staan. Je kunt 
daarom een steungroep of een comité van aanbeveling vormen. 

Actie! •	
Je kunt ook laten zien dat je veel medestanders hebt door een handtekeningactie of een opinieonderzoek. Je 
kunt ook een debat of een workshop organiseren. 

Publiciteit •	
Trek aandacht met een actie, plak posters of schrijf berichten voor de regionale en lokale media. Bedenk wat 
je wanneer wilt doen en welke middelen je daarvoor wilt inzetten. Voor het maken van een publiciteitsplan 
en het schrijven en versturen van een persbericht kun je contact opnemen met A SEED. De mensen van de 
gentechcampagne kunnen je daarbij helpen. 

Stappenplan 

Stuur een brief op naar je gemeente, daarbij kun je gebruikmaken van de voorbeeldpetitie (verderop in deze 1. 
reader). 
Bel de fracties om te vragen wat ze met de brief hebben gedaan, dan heb je direct een aanleiding om verder te 2. 
praten. In zo’n gesprek is het handig om de volgende dingen te vragen: 

Vraag wanneer je brief behandeld wordt in de gemeenteraad. •	
Vraag na of de brief in een commissie besproken gaat worden, en zo ja, welke commissie. •	
Vraag welke raadsleden er in die commissie zitten •	

Nu je weet wie er namens GroenLinks en de SP in de raadscommissie zit, kun je deze mensen gaan bellen: 3. 
Overtuig ze van het belang dat de gemeente heeft bij een gentechnologievrij-verklaring (gebruik •	
argumenten uit de voorbeeldpetitie). 
Vraag of ze interesse hebben om dit aan te kaarten tijdens de gemeenteraadsvergadering wanneer •	
jouw petitie behandeld wordt en vraag ze om zich in de raadcommissievergadering hiervoor hard te 
maken. 



Vraag wanneer dit in een commissievergadering besproken gaat worden of om jou op de hoogte te •	
houden wanneer dit gebeurt. 

Organiseer een paar dagen voor de vergadering een publieksactiviteit, stuur een persbericht of een 4. 
ingezonden artikel in de lokale krant. Vraag spreektijd aan voor de commissievergadering. Dat doe je 
door enkele dagen voor de vergadering aan de secretaris van de commissie door te geven dat je bij het 
agendaonderdeel ‘gentechnologie’ het woord wil voeren. Bespreek dit met het overgehaalde raadslid. 
Na de vergadering vraagt de wethouder aan haar ambtenaren om een voorstel te schrijven over dit 5. 
onderwerp. Dit is een belangrijk moment om inhoudelijke input te geven. Hiervoor kun een workshop, 
studiemiddag of debat organiseren voor ambtenaren en raadsleden. Nodig hier ook de pers voor uit. 
Zorg in de aanloop naar het gemeenteraadsbesluit voor publiciteit en laat zien dat je publieke steun hebt. 6. 
Organiseer een (handtekeningen)actie en woon de vergadering bij. 

 4.4. Meer handige links voor activisten 

Activistenhandeleidingen op de website van Seeds for Change. Onder andere over het organiseren en •	
faciliteren van goede vergaderingen, de voorbereidingen voor een actie, het opzetten van een succesvolle 
campagne, media werk en werven van fondsen. http://www.seedsforchange.org.uk/free/resources
Klimhandleiding. Maak je actie wat effectiever met wat klimwerk. Op de website van Groenfront staat een •	
goede handleiding. https://ssl.direkte-aktie.net/cms/groenfront.php?itemid=23
Onderzoek doen voor acties. Ook op de Groenfront-site staat een handleiding die uitlegt hoe je meer te •	
weten komt over een bouwproject dat je tegen zou willen houden. Dit is ook toepasbaar voor projecten die 
te maken hebben met de industriële landbouw. 
https://ssl.direkte-aktie.net/cms/groenfront.php?itemid=710•	
Solidariteitsfonds XminY. Een fonds dat veel acties financiert in Nederland en daarbuiten. Ook aan de •	
gentechactie tijdens het kamp heeft XminY bijgedragen. Als je zelfs iets organiseert kun op hun website een 
aanvraagformulier downloaden. http://www.xminy.nl
Zwart Zaad. Een fonds als XminY, maar dan iets kleiner. Ook zij hebben gelapt voor de actie. http://www.•	
zwartzaad.info
Patagonia. Dit buitensportmerkt geeft ook geld aan milieucampagnes. Ook het landbouwactiekamp heeft •	
geld van Patagonia ontvangen. http://www.patagonia.com/us/patagonia.go?assetid=2927




