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Landbouw en mi11eu 

Prof. ir. B. Krol 

Landbouw en milieu. 
Geen debacle, een 
mirakel? 

Er zijn vee! mogelijkheden op stapel gezet 
voor oplossing van het vraagstuk van de 
mestoverschotten. Als deze maar met 
geld en voortvarendheid wordt aange
pakt. Technisch is het mogelijk het biologi
sche evenwicht te herstellen. 

Koningin Beatrix schetste in haar laatstge
houden Kersttoespraak op indrukwek
kende wijze de ernst van de huidige mi
lieuproblematiek met de woorden: 'Wat 
wij thans meemaken is niet de vernietiging 
van de aarde in een klap, maar in een stil 
drama.' Even verder: 'Wij mensen zijn zelf 
ook een bedreiging van deze planeet ge
worden' en 'De aarde is onze voedingsbo
dem, zij draagt ons. Hier Ieven wij, hier Ie
ven wij van, hier Ieven wij mee'. 

Uiteraard heb ik bij het schrijven van dit 
artikel in een reeks (zie vorige nummers 
van Christen Democratische Verkennin
gen) mij voortdurend aangesproken ge
voeld door het bovenstaande. Het drei
gende drama van nu is overigens niet los 
te zien van de fundamentele betekenis 
van de landbouw sinds mensenheugenis 
voor ons aller bestaan. Die betekenis is 
nog grater aan het worden door de snel 
groeiende wereldbevolking, de ontwikke
lingen in de Derde Wereld en de vorming 
van grate machtsblokken, waar de EG er 
een van is. 

Wij Ieven van de aarde, de zee en de 
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Iucht. Aile drie zijn 'broodnodig' en dra
gen bij tot de kwaliteit van ons bestaan. Er 
was een tijd dater een vrije benutting was 
van elk van deze drie. Zo verkoos de een 
het jagen om in Ieven te blijven, de ander 
bebouwde het land. Oat duurde tot het 
einde van de vorige eeuw, toen er te wei
nig dieren en teveel jagers waren om aile 
mensen te voeden. De akkerbouwers, ge
start op vruchtbare gronden, 'vergrepen' 
zich op den duur aan de onbewoonde 
bossen, maar werden nog later gedwon
gen moerassen of zeeen in te polderen 
om aan de voedselbehoefte van de groei
ende wereldbevolking te voldoen. Con
centraties van steden dwongen tot trans
porten over land- of waterwegen, daar
door de agrarische functie van de aarde 
aantastend. Deze ontwikkelingen gaan 
nog steeds door: geweldige transporten 
voedsel over grater wordende afstanden 
om de snel groeiende stedelijke bevolking 
te kunnen voeden. De wereldbevolking is 
binnen een eeuw gegroeid van een tot 
circa vijf miljard mensen, waarvan het 
overgrote deel in steden woont. De aarde 
wordt snel 'eenzijdig' valier, en de produk-
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tiegebieden schaarser. Ontbossingen zijn 
regelrechte bedreigingen voor de leef
baarheid op aarde: verhoogde erosie en 
beperking van bomen die de hoognodige 
zuurstofbronnen op aarde zijn, waarbij 
C02 wordt benut tot de produktie van 
koolhydraten. Is er voldoende voedsel? Er 
zijn ongetwijfeld mensen die soberder 
kunnen eten, er zou ook veel gewonnen 
worden als geen voedsel meer bederft (nu 
circa 1 0-30%) of niet meer gedumpt 
wordt. Het is onvermijdelijk ook de andere 
weg in te slaan: verhoging van de agrari
sche produktie per hectare. Tegelijkertijd 
dienen we ons te realiseren dat niet aileen 
de bodem de beperkende factor is gewor
den om ons allen te voeden, ook de mens
kracht die landbouwkundig bezig wil zijn, 
is in 50 jaar in het Westen sterk gedaald. In 
Nederland is deze van circa 20% van de 
beroepsbevolking gedaald tot circa 3%, 
in Duitsland is de procentuele teruggang 
nog grater. Verrassenderwijs is het klei
nere aantal land- en tuinbouwers in staat 
gebleken niet aileen eigen landgenoten te 
voeden, maar ook, en voor een belangrijk 
deel, de bevolking in de naaste omgeving 
en op diverse plaatsen elders in de we
reid. Een verdere daling van de West
europese agrarische beroepsbevolking 
dreigt deze beneden het strategisch aan
vaardbare niveau te brengen om 6ns allen 
te kunnen voeden. 

De vraag rijst, zijn we met elkaar op de 
juiste weg? Of is er een 'mirakel' (het 
woord is van Prof. Dr. E.U. von Weizsac
ker) nodig om ons in het Westen te red
den? Is er een andere weg? Is er nog een 
kans dat de snel groeiende wereldbevol
king met hogere opbrengsten van kleiner 
wordende produktiegebieden voldoende 
en gezond gevoed kan worden zonder 
aanslagen op het milieu? Laten we dat 
eens nagaan. 

Wie is de huidige boer of tuinder? 
'En de boer, hij ploegde voort' volgens 
Wemmens Bunning, ook tijdens oorlogen 
en rampen: hij moest wei. Op veel plaat-
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sen in Zuidoost-Azie, Afrika en Zuid-Ame
rika is het nog niet veel beter dan bij ons in 
de Middeleeuwen. Pas in de negentiende 
eeuw veranderde er geleidelijk wat. Voor 
een belangrijk deel was dat te dan ken aan 
wetenschappelijke ontwikkelingen en aan 
voorlichters die deze nieuwe kennis 'ver
taalden' naar de boer. Liebig wist dankzij 
kunstmest de afhankelijkheid van stalmest 
te ontwijken, Staring was onder andere 
een bekwame voorlichter. Eind vorige 
eeuw realiseerde de overheid in Neder
land zich, dater een soort Deltaplan nodig 
was om door onderzoek, onderwijs en 
voorlichting tot meer verantwoorde agrari
sche produkties te komen. Het succes 
was geleidelijk aan opzienbarend. Het 
kleine aantal boeren is thans in staat ruim
schoots de voedselbehoefte te vervullen. 
Daarbij is het een vereiste dat zij veel ken
nis en inzicht hebben van de juiste bewer
king en verzorging van de bodem en het 
vee, dikwijls gepaard gaande met grote 
investeringen om met zo weinig mogelijk 
menskracht grote opbrengsten te realise
ren. De boer dient verstand te hebben van 
de functies van plant en dier; hij heeft er 
groot belang bij hun identiteit te bescher
men. Hij maakt gebruik van het gescha
pene, zonder heerser te kunnen zijn. De 
boer is nog steeds sterk afhankelijk van de 
klimatologische omstandigheden, zowel 
het Iicht, het water als de temperatuur. 

De huidige Nederlandse boer is een 
deskundig vakman, zich goed realiserend 
dat hij door efficientie en vernieuwingen in 
staat moet zijn de steeds kritischer eisen 
van de consument over kwaliteit en prijs 
van zijn produkten te kunnen inwilligen. Is 
dit dezelfde man die nolens volens in be
langrijke mate de bedreiger van ons aller 
milieu is geworden in zijn onstuitbare drift 
om rucksichtlos, in ieder geval in eigenbe
lang, tot opvallende economische presta
ties te komen? Buit hij de afhankelijkheid 
van de burger van hem als zijn voedsel
producent uit? Niets daarvan, integen
deel, dezelfde burger claimt voor zichzelf 
in toenemende mate een schoon milieu 
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met eisen aan schoon water, gezonde bo
men en heide die hem de ontspanning 
kunnen bieden die hij nodig meent te heb
ben. Leeft de boer voor een deel uit eigen
belang voor de burger, het omgekeerde is 
bepaald niet het geval. De burger eist zelfs 
een totale aanpassing van de aanpak van 
de boeren aan zijn wensen: lage voedsel
prljzen, voedsel van hoge kwaliteit en ge
varieerd, snelle en goede bereikbaarheid 
van natuurgebieden zonder enig risico 
van onaangename of gezondheidbedrei
gende milieuomstandigheden. 

De burger eist van de 
boeren totale aanpassing: 
goede en goedkope 
produkten en bescherming 
van het milieu. 

Oat de natuur niet aangetast mag wor
den, spreekt voor zich, de ecologische 
duurzaamheid van de aarde is een groat 
goed en dient in ieder geval verzekerd te 
blijven. Oak staat vast dat niet aileen de 
boer als producent deze stelling in acht 
dient te nemen. lndustrieen om ons heen 
of verder weg, zijn nag steeds grote be
dreigingen voor die duurzaamheid. De 
bedreigingen worden via Iucht en water 
aan ons overgedragen. Daarnaast gaat 
een grate bedreiging uit van het snel 
groeiende verkeer en de huishoudingen 
met hun wegwerppraktijken, zeker van 
kunststoffen. Maar het is de burger die 
meer wegen nodig heeft, die de boeren
sector daardoor terugdringt op een klei
ner oppervlak en het is dezelfde burger 
die van de boer meer produktie verwacht. 
Juist de verhoogde produktie-eisen bren-
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gen de boer in een bijna onoplosbaar di
lemma: 6f hij concentreert zich op lagere 
opbrengsten van kwalitatief hoogwaar
dige produkten tegen hoge prijzen, 6f hij 
produceert voor allen genoeg van een 
aanvaardbare kwaliteit en tegen accepta
bele prijzen. In het eerste geval is die aan
pak goed voor het milieu en biedt goede 
kansen voor de boeren uit de Derde We
reid. In het tweede geval lijkt er een ver
hoogd risico te zijn voor het milieu en de 
Derde Wereld. Wat is het beste, voor de 
burger en oak voor de boer? 

De voorzijde van het gelijk 
Alles hangt met alles samen, dat blijkt dik
wijls uit het moeizame politieke beraad. 
Verrassenderwijs werd de landbouw de 
starter voor de realisatie van een Euro
pese Economische Gemeenschap. Zelf
voorziening van voedsel werd het Leitmo
tiv. Dertig jaar geleden importeerde West 
Europa een groot deel van de basis
grondstoffen voor het voedsel van de be
volking. Thans exporteert West Europa 
bater, melkprodukten, tarwe en suiker. 
Zelfs na 1982 liep de zelfvoorzienings
graad op van 105 tot boven 145%. De 
grate stimulans voor dit gevoerde beleid 
was de introductie van prijsgaranties voor 
de boer, waardoor zijn afzet op de wereld
markt zeker gesteld werd, oak al waren 
zijn kostprijzen 1 00% hager dan die prij
zen. De gelden voor de subsidies werden 
'ontvangen' door heffingen op te leggen 
op importen van buiten de EG, in het be
gin ook op die uit de Derde Wereld, en via 
bijdragen van de burger. Men ging zelfs 
zover dat Nederland en Frankrijk, on
danks hogere produktiekosten dan elders 
in de we reid, met financiele steun hun pro
dukten op de wereldmarkt mochten afzet
ten. Duitsland zag daarvan af - tot erger
nis van de Duitse boeren - omdat dat 
land EG-steun kreeg voor industriele ont
wikkeling. De Nederlandse mengvoeder
industrie importeerde overigens de goed
kope, buiten de EG verbouwde, granen of 
'vervangende' granen zoals tapioca uit 
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Thailand, waardoor het voer en dus oak 
het vlees van varkens goedkoop kon blij
ven. De gevolgen waren opzienbarend: 
goedkope produkten en in overmaat, 
dankzij verhoogde opbrengsten van bo
dem en dier. Een sterke afzet naar Ianden 
binnen de EG en daarbuiten was daarvan 
het gevolg. Tegelijkertijd was dit een sti
mulans om andere gewassen (aardappe
len) en andere dierlijke produkten (pluim
vee en eieren) in grotere hoeveelheid te 
gaan produceren en af te zetten. Oak de 
tuinbouw - overigens zonder enige ex
portsubsidie - besloot in de groente- en 
fruitsector nieuwe wegen in te slaan. 

De kansen werden benut, mede dankzij 
opvallende vorderingen van het funda
menteel en toegepast onderzoek op het 
gebied van bodembewerking, gewasbe
strijding, vruchtwisselstelsels, etc. Dit on
derzoek werd sterk gestimuleerd toen 
hoge energieprijzen de basisfilosofie van 
het moderne land- en tuinbouwbeleid 
dreigden aan te tasten. Oak werd, meer 
dan voorheen, aan de gezondheidsas
pecten van de produkten, als onderdeel 
van kwaliteitsaspecten aandacht besteed. 
Het beg rip 'integrale ketenbewaking', van 
boerderij tot consument, begint sindsdien 
aardig in te burgeren. De produkten zijn, 
ondanks verhalen van het tegendeel, veili
ger geworden. Het gebruik van hulpmid
delen - oak die van verpakkingsmateria
len - is drastisch gesaneerd en aan pro
duktiemethoden worden steeds hogere 
eisen gesteld. De discussies ter voorberei
ding van een nieuwe Warenwet, werden 
recent afgerond. Dankzij moderne analy
semethoden is men veel beter dan voor
heen in staat tijdig en snel de aanwezig
heid van residuen of risicostoffen vast te 
stellen. Steeds meer houdt de producent 
rekening met de specifieke eisen van le
vensmiddelen, inclusief de voedingsas
pecten. Tegelijkertijd zijn de produktie
omstandigheden aanzienlijk verbeterd: 
betere hygiene, minder geluidoverlast, 
etc., hetgeen onder andere reeds vijf jaar 
geleden door de toenmalige voorzitter 
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van de FNV Voedingsbond, de heer 
Schelling, werd bevestigd voor de slach
terijsector. 

Ook op het terrein van de biotechnolo
gie zijn grate vorderingen gemaakt. Niet 
aileen is er de rol van micro-organismen 
als 'vrienden' van de mens bij de moderne 
aanpassing van traditionele berei
dingsprocessen, van brood, zuivelpro
dukten, worstsoorten en dergelijke, maar 
er zijn opvallende ontwikkelingen gaande 
bij de selectie en teelt van granen en an
dere gewassen. Werd tot voor een eeuw 
geselecteerd op basis van trial and error 
en daarna meer systematisch volgens de 
wetten van Mendel, steeds meer ontdekt 
men de 'oerrelatie' tussen de potentie in 
genen, niet aileen voor de gewenste op
brengsten, maar ook voor zaken als de 
bakkwaliteit van tarwe, de resistentie te
gen ziekten, de brouwkwaliteit van gerst 
en de kleur of geur van vruchten en bloe
men. Het onzekere, kostbare, tijdrovende 
selectie-onderzoek krijgt steeds meer een 
moleculair-genetische basis met beter 
voorspelbare uitkomsten. 

Doch niet aileen selectie op 'uiterlijke' 
kenmerken, oak die voor fysiologische 
stoffen is bereikbaar geworden voor on
derzoeker en kweker. Daarvan zijn er al 
vele voorbeelden. Een enkele daarvan wil 
ik kort beschrijven: dit werk trekt de aan
dacht en is oak voor ons onderwerp van 
belang. Zo zijn er stoffen in peulvruchten 
die tijdens de groei van het gewas dit be
schermen tegen insektenvraat. Echter, ze 
beperken de voedingswaarde voor mens 
en dier. Getracht wordt door modern ge
netisch en biochemisch onderzoek zaden 
te ontwikkelen die vrij zijn van deze stof
fen. Het onderzoek zal pas 'af' zijn, als in 
de zaden daarnaast alternatieve insekt
verdrijvende stoffen worden ingebouwd. 
Zouden zo ook stoffen in te bouwen zijn 
die de vreselijke dreiging van sprinkha
nenplagen anders dan door insekticiden 
kunnen opheffen? Een ander voorbeeld. 
Melkzuurbacterien zijn onmisbaar voor de 
produktie van gefermenteerd voedsel zo-
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als yoghurt, kaas, zuurkool, snijworst en 
dergelijke. Nu zijn er melkzuurbacterien 
die anti-tumorstoffen produceren. Door 
selectie zijn wellicht de gewenste eigen
schappen beter te combineren. Bekend 
is, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog 'bij 
toeval' door Dr. Flemming antibiotica zijn 
ontdekt, sindsdien is de reeks van stoffen 
sterk uitgebreid. Oak dat zijn stoffen die 
door micro-organismen zijn afgeschei
den; thans is men op zoek naar probiotica, 
stoffen die een preventieve werking heb
ben, dus voor het kwaad van ziekten zich 
openbaart. 

Kansen voor de Derde Wereld 
Naast de wonderen, de mirakels, die zich 
voordoen in de Westerse agrarische we
reid, kwam de vraag steeds meer naar vo
ren of die grate produkties niet verlam
mend werken voor de voedselproducen
ten in de Derde Wereld. Daar neemt de 
bevolkingsgroei nag steeds geweldig toe, 
en gaapt een grotere kloof tussen rijk en 
arm. Zouden 'onze' overschotten met 
overheidssteun aan die Ianden geschon
ken moeten worden? De discussie is al 
oud: geef je vis, of leer je ze vissen. 

De laatste jaren beseft men steeds meer · 
dat de mensen in de Derde Wereld in staat 
behoren te zijn, zelf hun voedsel te kopen; 
voedselschenkingen dienen dan voor 
rampen gereserveerd te blijven en eigen 
voedselprodukties dienen gestimuleerd te 
worden, is de leus. Dr. John W. Mellon, di
recteur van het International Food Policy 
Research Institute, heeft in april 1988 in 
Brussel zijn toehoorders daarvoor een in
teressant perspectief geschetst. Geschat 
wordt, dater thans een half tot een miljard 
mensen vooral op het platteland wonen, 
daarnaast in krotten en in grate steden, 
die niet of nauwelijks in staat zijn voedsel 
te kopen. En dante bedenken dat ze circa 
60% van hun inkomsten besteden aan lo
kaal geproduceerde andere levensbe
hoeften. Elke verdienste, ook uit diensten, 
is meegenomen. Elk bedrag stimuleert 
eigen voedselproduktie. Geld verdienen 
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betekent in de Derde Wereld voor de 
armsten: in ieder geval voedsel kunnen 
kopen om niet van hanger te sterven. 
(Onze voedselaankopen zijn allang niet 
meer op hoeveelheid, maar op variatie, 
gemak en luxe ingericht!) Meer mensen, 
meer voedsel, zo mogelijk uit eigen omge
ving, betekent meer werk, meer inkomen. 
Oat gebeurt reeds, vooral in Zuid-Oost 
Azie. Bebouwen met hog ere opbrengst le
verde rassen (onder andere rijstl), bebou
wen om zelfs voedsel te exporteren (India, 
Thailand) en zelfs voer (Thailand). Export 
Ievert geld op, oak inkomsten voor het 
platteland, mits er een vrije markt is en die 
markt niet overvoerd wordt, zoals soms 
voor koffie, palmolie en dergelijke. Specia
lisatie voor groente, vruchten, gefermen
teerde produkten, specerijen, is dan een 
passend antwoord, goed voor werkgele
genheid en groei van het nationale bud
get. In dat geval is import van overschot
ten van elders zelfs verantwoord. Eerst 
zelf eigen produkten starten, zelf zorgen 
voor opslag en verwerking - de loon
kosten zijn nag laag, dus produkten zijn 
prijsconcurrerend - gebruik makend 
van Westerse kennis. Uit een studie van 
C.D. Kellogg en R.H. Kodl over de jaren 
1970 tot 1982 bij 65 Derde Wereld-landen 
bleek, dat de verhoogde eigen agrarische 
produktie geen beperking van importen 
tot gevolg had. L.A. Paulino becijferde 
een stijging van de agrarische produktie 
van 60 miljoen ton in 20 jaar tijd met 60%, 
terwijl de importen nag verdubbelden tot 
circa 10 miljoen ton. Oak de veevoerpro
duktie steeg sterk, wat niet aileen een gun
stige ontwikkeling voor voedsel bete
kende, maar oak voor de werkgelegen
heid (verzorging van dieren) en dus inko
men. 

Deze tach wei onverwachte ontwikke
ling, krijgt iets van het karakter van een mi
rakel: door meer eigen, hogere produktie, 
mede te dan ken aan het werk van Dr. M.S. 
Swaminathan, voormalig directeur van 
het International Rice Research Institute in 
de Philippijnen, is er minder 'aanslag' op 
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ecologisch interessante gebieden nodig, 
en door meer inkomen zijn er verhoogde 
aankoopmogelijkheden van eventuele, 
vaak goedkope, graanoverschotten el
ders in de wereld. Deze macro-economi
sche trend is een mix van micro-econo
mische activiteiten bij dikwijls kleine boe
ren (in India) en de gevolgen van een vrije 
(!) internationale handel. Dat kan een ni
vellerend effect hebben op wereldwijde 
spanningen tussen overproduktie en te
korten, waardoor zelfs honger verdron
gen kan worden. Een verrassende ont
dekking. 

We moeten wei bedenken dat verhoog
de produktie elders en verlaagde prijsga
ranties in Brussel bedreigend voor de Ne
derlandse boer kunnen zijn. Meer variatie 
dan voorheen in de keus van de gewas
sen lijkt het passende antwoord te worden 
voor de oplettende Nederlandse boer. 
Het is duidelijk dat hij voor enige omscha
keling tijd, nieuwe kennis en ... geld nodig 
heeft. Het is ook duidelijk dat hij dat niet al
lemaal aileen kan opbrengen. Gezien zijn 
strategische functie, ligt hier mijns inziens 
ook een taak voor de samenleving. Steun 
bieden aan de Derde Wereldboer voor de 
produktie van handelsgewassen (onder 
andere een idee van Prof. dr. C.T. de Wit) 
beperkt eveneens de dreiging. Maar die 
steun moet wei gegeven worden. 

Geldt dat voorgaande ook voor de vee
teeltsector? Nog steeds zijn er gebieden 
met een extensieve veehouderij: Zuid 
Amerika, Australie, Oost Afrika, maar ook 
in delen van Noord Amerika en Europa. 
lntensieve veehouderij treffen we vooral 
aan in West Europa, met name in Neder
land. Verder is er een 'globale' trend dat 
bij stijgende welvaart meer dierlijke pro
dukten worden geconsumeerd, die trend 
is ook merkbaar in Derde Wereldlanden 
en, mits daar nog 'vrije' grond beschik
baar is, leidt dat tot verhoogde melk- en 
vleesproduktie en meer werkgelegen
heid. Deze ontwikkeling is inkomstenver
hogend, met de eerder genoemde 
perspectieven. Wereldwijd kan zeker nog 
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niet van enige nivellering tussen produk
tie- en afzetgebieden gesproken worden. 
Er is zelfs eerder een trend dat in de stre
ken waar men al veel vee houdt, zoals in 
West Europa, men nog tot verdere uitbrei
ding kon overgaan dankzij grote importen 
van goedkope, EG-heffingvrije voederge
wassen uit de Derde Wereld, zoals tapioca. 
Vleesproduktie in Nederland dankzij Zuid
oost-aziatische plantaardige produkten, 
aangevuld met eiwitrestanten van oliebe
vattende gewassen (soja!) uit bijvoorbeeld 
de USA. lntussen hebben Thaise boeren 
ontdekt dat zij toch ook wei in staat zijn, 
met Nederlandse fokdieren, van eigen 
grondstoffen een vleesproduktie op gang 
te brengen. Als die ontwikkeling zich door
zet, zou dat toch een begin van de eerder 
genoemde nivellering kunnen zijnl 

De keerzijde 
lntussen heeft de intensieve veehouderij 
- vooral van varkens en pluimvee - in 
West-Europa, met name in delen van Ne
derland en ook hier en daar in Belgie en 
West Duitsland, aanleiding gegeven tot 
toenemende maatschappelijke discus
sies. Bij de rundveehouderij ging het 
vooral om grote overschotten van zuivel
produkten, inmiddels in- (soms aan-)grij
pend gecorrigeerd, en te grote vleesop
brengsten, gelet op het grote aanbod el
ders 1n de wereld. Bij varkens en pluimvee 
gaat de discussie vooral over de wijze 
waarop dieren worden gehouden en de 
sinds circa 10 jaar hinderlijke stankover
last en milieubedreigende effecten. Ten
slotte is ook voor dierlijke produkten de 
vraag aan de orde of via water, Iucht en 
voer geen ophoping van ongewenste stof
fen in de eindprodukten plaatsvindt. Het 
vervuilde water van Rijn en Maas en eigen 
kanalen is nog steeds een bedreiging 
voor de gezondheid, ook al is intussen een 
reductie van fenolen, lood en kwik bereikt 
van 50%, en van cadmium van 80%. Daar 
staat tegenover dat het niveau van fosfa
ten, PCB's gelijk is gebleven en dat het ge
halte van nitraten en chloriden nog enigs-
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zins is toegenomen. Uit een recent in EG
verband gerapporteerd onderzoek is ver
rassenderwijs gebleken dat de zojuist ge
noemde verbindingen via ons voedsel op
genomen, geen oorzaak van zorg hoeft te 
zijn. Nagegaan wordt of deze conclusie 
ook geldt voor kwetsbare groepen in de 
samenleving. Bedacht dient te worden dat 
naast het water - een grote verdunnings
factor - weer een concentratie van deze 
verbindingen optreedt in het voer voor de 
dieren en nog eens in de produkten van 
de dieren. In feite is regelmatig onderzoek 
naar 'schoon' vlees en melk het meest ge
schikt om goed gernformeerd te zijn over 
de omvang van milieurisico's voor de 
mens. Gesteld kan worden dat onze pro
dukten thans ruimschoots voldoen aan de 
eisen die daaraan door de Wereldgezond
heidsorganisatie worden gesteld. Waak
zaamheid en voork6ming, zonodig verwij
dering van gezondheidbedreigende stof
fen, blijft geboden, zeker als het gaat om 
de samenstelling van water en aile 
grondstoffen van de agrarische sector. 

Nog twee moeilijke aspecten van de in
tensieve veehouderij zijn niet naar tevre
denheid opgelost: het meer diervriendelijk 
houden van de dieren en de stankoverlast 
voor de mens. Voor wat de diervriende
liJke zorg betreft, zijn inmiddels enige jaren 
geleden voor kippen en kalveren strin
gente voorschriften opgesteld, onder an
dere gericht op meer bewegingsvrijheid 
van de dieren. De daarmee gepaard 
gaande speciale investeringen leiden tot 
prijsstijgingen voor eieren en pluimvee 
van circa 20%, die kennelijk voor de con
sument als niet te bezwaarlijk worden 
geacht. Op kleine schaal begint de gega
randeerde produktie van scharrelvarkens 
op gang te komen, waarvoor ook de door 
de consument geaccepteerde prijsstij
ging de basis van het succes lijkt te wor
den. Boer en burger worden of zijn reeds 
solidair in het zoeken naar en toepassen 
van betaalbare diervriendelijke oplossin
gen. Bij pluimvee zijn de oplossingen 
dichterbij gekomen dan nu het geval is bij 
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de varkens. Ook voor runderen zijn reeds 
alternatieven toegepast die afwijken van 
het traditionele staltype. Of het continue 
opstallen, zoals wei in de tropen of in ber
gen voorkomt, ook voor Nederlandse om
standigheden aanbevolen moet worden, 
is nog onvoldoende bestudeerd. De extra 
kosten van investeringen en voeren zullen 
vergoed moeten worden in de prijs van de 
produkten en tevens zou moeten 
vaststaan dat deze wijze van 'zorgbehan
deling' diervriendelijker is dan de traditio
nele behandeling. 

Bij het zoeken naar 
betaalbare en 
diervriendelijke 
oplossingen moeten boer 
en burger solidair zijn. 

Echter, bij deze nieuwere, en vrijere me
thoden voor betere leefomstandigheden 
van de genoemde diersoorten, waartoe in 
feite ook schapen gerekend moeten wor
den, dient het hinderlijke milieuaspect van 
de mest zeker in de afwegingen betrok
ken te worden. Dit aspect heeft de grens 
van het acceptabele al enige tijd ruim
schoots overschreden, zeker in delen van 
het oosten, het midden en het zuiden van 
Nederland. Daarbij gaat het vooral ook 
om de uitstoot van ammoniak welke met 
circa 85% tot de totale hoeveelheid van 
deze verbinding in het milieu bijdraagt. 
Het overgrote deel daarvan bezwangert 
de atmosfeer in de naaste omgeving en 
teistert bossen en velden, ook verder weg. 
Als de aanbeveling van het recente RIVM
rapport 'Zorgen voor morgen' zouden 
worden overgenomen, zal de uitstoot van 
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ammoniak in de atmosfeer met 70% die
nen te zijn teruggebracht in het jaar 2000. 
In dezelfde or de van grootte geldt dat voor 
stikstof en zwaveldioxide die overwegend 
van het verkeer en de industrie afkomstig 
zijn. De boer vervuilt door de verhoogde 
eisen van de consument produktie tegen 
lage prijzen. Beiden, boer en consument 
moeten wensen en mogelijkheden beter 
op elkaar afstemmen. Oat betekent ho
gere grondstofprijzen. Als de boer dan 
meer kan investeren is een aantal proble
men snel oplosbaar. Na jaren van meten, 
waarschuwen en discussieren lijkt er een 
Nattonaal Plan van Aanpak te komen. ln
tussen hebben de landbouwsector en het 
Ministerie van Landbouw en Visserij de 
daad - eindelijk - bij het woord ge
voegd. Het is ook dringend noodzakelijk. 
De suggesties tot spreiding van de veesta
pel is sociologisch, financieel, econo
misch en landbouwkundig niet interes
sant. Distributie, vaak op grotere afstand 
naar 'mestbehoeftige' gebieden is lo
gistiek - denk aan het vervoer - niet 
aantrekkelijk. Transport via pijpleidingen 
is ook wei eens overwogen, maar niet uit
gewerkt, terwijl er vage (?) plannen zijn ge
weest om het produkt op zee of diep in de 
aarde te verbranden dan wei naar 
woestijngebieden te vervoeren. Meer uit
voerbaar lijkt de mogelijkheid de mest te 
verzamelen en die op redelijke afstand 
van de 'bron' in een fabriek te verwerken, 
door het te drogen en verder te behande
len tot een soort compost of tot bo
demstructuurverbeteraar, 6f door ermine
ralen uit te winnen en deze te benutten 
voor de groei en de voeding van gewas
sen. lnmiddels zijn twee fabrieken gestart 
en nog een enkele staat op stapel. 

Maar er is nog een tweede weg die kan 
leiden tot een aanvaardbare aanpak aan 
de basis van het mestprobleem. Gewerkt 
wordt aan de ontwikkeling van voeders 
met optimale verteerbaarheid, waardoor 
mest - en stank - zoveel mogelijk be
perkt wordt. Het ziet ernaar uit dat onder 
andere dankzij de biotechnologie, de hoe-
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veelheid anti-nutritionele stoffen beperkt 
kan worden in het voeder, dan wei met 
speciale enzymen de gewenste omzettin
gen in het dier bevorderd kunnen worden. 
Beperking van de hoeveelheid mest tot 
20% bij pluimvee lijkt mogelijk te zijn. Le
vert de biotechnologie, als een invisible 
hand (Prof. J. de Hoogh) dan nog geen 
duidelijke bijdrage tot de verbetering van 
de marktpositie van de boer, daardoor 
wordt wei een bijdrage geleverd aan de 
oplossing van een van de moeilijkste mi
lieuproblemen. Tenslotte is het mogelijk 
om, dankzij speciale 'biofilters' geuren in 
stallen weg te vagen. 

Alles bij elkaar zijn er zoveel mogelijkhe
den op stapel gezet dat, als deze met 
voortvarendheid en extra geld worden 
aangepakt, het niet nodig zal zijn, het wan
hoopsvoorstel van Prof. L. Reijnders om 
de veestapel met circa 50% te reduceren, 
over te nemen. Die gedachte zou onnodig 
tot een totale ontwrichting van de Neder
landse en Westeuropese landbouw lei
den, met aile sociale en maatschappelijke 
implicaties van dien. Wei is er dringend 
behoefte aan een goede samenwerking 
tussen regelgevers, onderzoekers, boe
renorganisaties, de verwerkende sector 
van agrarische grondstoffen en de consu
menten. Elke groep heeft een eigen ver
antwoordelijkheid en zal zich de grenzen 
en risico's van het bezig zijn ook voor an
deren, dienen te realiseren, vooral als er 
duidelijk maatschappelijke en ook ethi
sche kwesties aan de orde zijn. De over
heid zal ' ... de polsstok op ware lengte 
dienen te brengen, zodat zij haar corrige
rende en sturende rol met het oog op een 
humane en duurzame samenleving kan 
waarmaken'. Prof. De Hoogh bepleit dat 
er een agrarisch bedrijf zal zijn, dat de 
maatschappelijk gewenste vorm heeft en 
economisch het meest aantrekkelijk is. 

Geen droom, maar werkelijkheid 
De vraag 'debacle of mirakel?' is naar mijn 
mening door boeren, burgers en buitenlui 
te beantwoorden als volgt. Sinds de mens-
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heid, is de landbouw in beginsel tot zegen 
van de mensheid geweest, eerst dichtbij, 
thans zeker ook ver weg. Grotere kennis 
van bodem, plant en dier leidt meer dan in 
het verleden tot een 'ge"fntegreerde land
bouw'. Oat geldt voor aile sector en van de 
landbouw, en de daarmee samenhan
gende sectoren als handel, verwerkende 
sector en het daarop gerichte onderzoek. 
Zelfs dient er een ontspannen integratie 
binnen de hele samenleving op gang te 
komen, waarin de ge"fntegreerde land
bouw een eigen en gerespecteerde plaats 
kan innemen. Daarmee zal een herstel 
van het biologisch evenwicht veel beter en 
sneller bereikt kunnen worden dan thans 
het geval is. Is dat haalbaar? Technisch is 
het mogelijk. Bovendien, deze benade
ring doet een beroep op solidariteit en sluit 
de erkenning van ieders rentmeester
schap in. Tenslotte, deze verwachting 
spoort goed met de hoofdlijnen van het 
VN-rapport Our Common Future uit 1987 
dat na vier jaar studie onder Ieiding van de 
Noorse premier mevrouw Brundtland ge
reed kwam. 

Wanneer we het voorgaande in concrete 
beleidslijnen willen aangeven, betekent 
dat 

Voor de overheid: 
- Snelle uitwerking van het recent inge

diende Meerjarenplan Gewasbescher
mingsmiddelen, invoering van een hef
ting op stikstof, als onderdeel van een 
snelle invoering van een goede 'mest
regeling'. (De succesrijke regeling over 
de beperking van koper in veevoeders 
1s een voorbeeld van een goede cen
trale aanpak.) 

- Een harmonisatie tot stand te brengen 
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tussen het nationale en het EG-markt
en milieubeleid. 
Opheffing van importbeperkende 
restricties voor Derde Wereldlanden 
met inachtneming van de risico's voor 
de gezondheid van mens en dier. 

Voor de boer. 
- Een nog grotere zorgvuldigheid bij de 

groei van gewassen en de verzorging 
van dieren. 
Benutting van nieuwe ontwikkelingen 
en goede voorlichting, onder andere 
over de teelt van nieuwe gewassen en 
andere produktiebestemmingen dan 
voor de voeding van mens en dier. De 
economische haalbaarheid van meer 
extensieve vormen van veeteelt kan op 
termijn nieuwe kansen bieden. 

Voor de burger: 
- Een toenemende bereidheid de in

spanningen voor een beter leefmilieu, 
een sterke strategische landbouw, in
clusief meer extensieve veehouderij en 
de produktie van gezond voedsel, te 
willen financieren. 

Oat is mogelijk, en dan is het verblijf op het 
platteland, in parken, heide en bossen 
voor iedereen een vemjking. Als dat alles 
haalbaar is, en dat kan, zal er zelfs een 
aanvaardbare oplossing gevonden zijn 
voor verantwoorde industriele produkties 
en een vervoerspatroon, gekenmerkt 
door dienstbetoon aan de samenleving. 
Een wereld waarin ook de kloof tot de 
Derde Wereld gedempt is. Een mirakel 
wordt werkelijkheid. 
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