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Landgebruik en voedselzekerheid 

I{an de aarde 
10 miljard mensen voeden? 

Doo r M a nus van B rakel 

D
e meest elementaire voorwaar
de voor duurzame ontwikkeling, 
namelijk de garantie van voed

selzekerheid voor alle wereldburgers, zal 
in de toekomst steeds moeilijker worden. 
In de komende eeuw zal de wereldbevol
king waarschijnlijk voorbij het aantal van 
tien miljard groeien. De druk op de be
schikbare landbouwgrond neemt daar

door toe. 

De wereldbevolking neemt 
toe en de beschikbare 

landbouwgrond neemt af. 
Wacht ons een wereldwijd 

voedseltekort? 

hoog. Het in stand houden van de bo
demvruchtbaarheid zou daarom de hoek
steen moeten zijn van het streven naar 
voedselveiligheid. Het verlies van land
bouwgrond zou gecompenseerd kunnen 
worden door het ontginnen van nieuwe 
landbouwgrond. Maar dat is een beperkte 

Nachtmerrie-scenario 

Sommigen zijn uitermate pessimistisch of het in de toekomst nog 
mogelijk is om iedereen op de wereld te blijven voeden. Lester 
Brown van het U.S. Worldwatch Institute bijvoorbeeld schetst 
een beeld van enerzijds groeiende behoeften van een groeiende 
wereldbevolking en anderzijds het verlies van landbouwgrond 
door erosie, verwoestijning en urbanisatie. Volgens hem stevent 
de wereld daardoor af op een situatie waarin het onmogelijk 
wordt om een mondiale voedselzekerheid te garanderen. 
Of zo'n nachtmerrie-scenario kan worden voorkomen is afhanke
lijk van het feit of er in de volgende eeuw voldoende landbouw
grond beschikbaar is en in hoeverre ·een productiviteitsverhoging 
in de landbouw groter zal zijn dan de toename van het aantal 
mensen en hun aspiraties. 

Bedreigingen 

Een eerste vereiste in het streven naar voedselzekerheid is 
natuurlijk de beschikbaarheid van voldoende landbouwgrond. 
Momenteel is iets minder dan 1500 miljoen ha landbouwgrond in 

gebruik, ofwel 0,28 ha per capita. Wanneer de wereldbevolking 
zich in de komende eeuw verdubbelt, halveert dus de per capita 
beschikbare landbouwgrond. Landbouwgrond wordt daardoor 
schaarser. Die schaarste wordt nog verder vergroot door een 
reeks van oorzaken: 
a) Een grote bedreiging is het verlies van landbouwgrond door 
niet-duurzame landbouwpraktijken. Elk jaar gaat als gevolg van 
verwoestijning, erosie en verzilting naar schatting 0,5 tot 1 % van 

de landbouwgrond verloren. Zo'n verlies is natuurlijk veel te 
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optie. Er moet immers ook rekening ge
houden worden met het behoud van bio

diversiteit. 'Onontgonnen land' is namelijk ook de habitat (= na
tuurlijke leefomgeving, red.) van miljoenen soorten dieren en 
planten die gezamenlijk een schatkamer vormen van genetische 
diversiteit. Grootschalige ontginningen van bossen zijn om die re
den niet meer mogelijk. 
b) Een andere bedreiging wordt gevormd door urbanisatie. Het is 
onontkoombaar dat door een verdubbeling van de wereldbevol
king veel landbouwgrond verloren zal gaan als gevolg van verste
delijking, met name in ontwikkelingslanden. Dat geldt overigens 
ook voor de rijke industrielanden. Met dit verschil dat het hier 
niet het gevolg is van een groeiende bevolking, maar vooral het 
gevolg van de vraag naar grotere woningen, meer autobezit (en 
dus meer parkeerplaatsen), meer infrastructuur (wegen, spoorlij
nen, vliegvelden) en meer recreatievoorzieningen (toerisme-voor
zieningen, waaronder golfbanen). Momenteel gebruikt een gemid
delde Nederlander 0,04 ha voor wonen, recreatie en infrastruc
tuur. De verwachting is dat, met name door de voortschrijdende 

suburbanisatie, die hoeveelheid zal toenemen tot 0,06 ha per ca
pita. Een dergelijke suburbanisatie op wereldschaal lijkt onmoge
lijk te realiseren. Een op autobezit gebaseerde stedelijke ontwik
keling, zoals in de rijke industrielanden, zal leiden tot een onac
ceptabel hoog verlies van landbouwgrond. Ter vergelijking: wan
neer tien miljard mensen 0,06 ha nodig hebben voor wonen, par
keerplaatsen, wegen, toerisme enz, zou 600 miljoen ha land nodig 
zijn. Dat is meer dan de helft van de hoeveelheid landbouwgrond 
die momenteel in de arme landen in gebruik is. 
c) Een groeiende landgebonden consumptie van een groeiende we
reldbevolking kan eveneens de voedselvoorziening ernstig bedrei
gen. Dat geldt voor de toenemende vraag naar kleding (met name 
wol en katoen), papier, woningen (waarvoor oppervlaktedelfstof

fen en hout nodig zijn) en sommige vormen van energiegebruik, 
zoals grootschalige verbouw van bio-massa voor energie-opwek-

Dit artikel is een bewerking van het eerste hoofdstuk van een uitgebreid 
artikel dat zal verschijnen in 'Sustainable Consumption, AGIobal ChaUen
ge ', een uitgave van Müieudefensie. 
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king en waterkrachtcentrales. Een uitbreiding van deze vormen 
van landgebonden consumptie zal de schaarste aan landbouw
grond ten behoeve van de voedselvoorziening nog verder vergro
ten. 
Neem papier. Van de totale wereldpapierconsumptie komt 80% 
voor rekening van de 24% van de wereldbevolking die in de rijke 
industrielanden leeft. De vraag naar papier lijkt haast onverza
digbaar. Ook in de rijke industrielanden blijft de papierconsump
tie toenemen. Om die groeiende vraag bij te houden worden over
al plantages aangelegd van snelgroeiende boomsoorten. Dat leidt 
in verschillende gevallen tot conflicten. In Brazilië botst de aan
leg van grootschalige eucalyptus-plantages van soms wel 120.000 
ha, vooral ten behoeve van export naar met name Japan, met 
plaatselijke belangen, gericht op het streven naar lokale voedsel
zekerheid. Dergelijke problemen zullen natuurlijk in omvang toe
nemen wanneer ook in ontwikkelingslanden de papierconsumptie 
toeneemt tot een niveau, vergelijkbaar met dat in de rijke indus
trielanden. 
Wanneer de huidige wereldbevolking een consumptieniveau van 
de rijke industrielanden zou willen nastreven, zouden al ruim 
drie maal zoveel productiebossen nodig zijn. Dat zou onvermijde
lijk ten koste gaan van landbouwgrond en van gebieden die op dit 
moment nog een functie hebben in het streven naar behoud van 
biodiversiteit. 
d) Schaarste ontstaat niet alleen door een tekort aan landbouw
grond, maar ook door een ongelijk gebruik van landbouwgrond. 
Volgens het Indira Ghandi-Institute consumeert het kwart van 
de wereldbevolking in de rijke industrielanden bijna de helft van 
de wereldgraanproductie, vooral indirect als veevoer. Ter vergelij
king: wanneer mensen in arme landen zo'n hoge graanconsump
tie zouden nastreven, is - met de huidige technieken - 500 miljoen 
ha extra land nodig. Het huidige ongelijke gebruik van landbouw
grond kan bij toenemende schaarste van grond niet als duurzaam 
worden beschouwd, omdat ze de voedselzekerheid van grote groe
pen mensen kan bedreigen. 

Explosieve gevolgen 

Door het gecombineerde effect van de bevolkingsgroei, het verlies 
van landbouwgrond door niet-duurzame productiemethoden en 
de consumptiegroei zal landbouwgrond ten behoeve van de voed
selvoorziening schaarser worden. 
De huidige tendens van enerzijds een afnemende beschikbare 
hoeveelheid landbouwgrond per capita en anderzijds een groei
end landgebruik door consumenten in de rijke landen en, in toe
nemende mate, door een groeiende middenklasse in arme landen, 
kan dus explosieve gevolgen hebben. De ongelijkheid van gebruik 
van steeds schaarser landareaal blijft dan groeien. De vrees be
staat dat het nachtmerrie-scenario van Lester Brown dan inder
daad werkelijkheid wordt en er onvoldoende landbouwgrond zal 
overblijven om iedereen te voeden. Met als gevaar een neer
waartse spiraal, omdat conflicten over landgebruik in aantal en 
intensiteit zullen toenemen, zowel tussen rijk en arm als tussen 
armen onderling. Onder die omstandigheden is ook een verder 
verlies van biodiversiteit niet te voorkomen. 
Om een dergelijk nachtmerrie-scenario te voorkomen, zal een 
duurzaam en rechtvaardig landgebruik-beleid nodig zijn waarin 
de volgende vier uitgangspunten centraal komen te staan. 
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Uitgangspunten voor duurzaamheid 
en rechtvaardigheid 

1) Het verlies van landbouwgrond door andere vormen van land
gebruik moet worden geminimaliseerd. 
Terwijl in veel rijke industrielanden vorderingen worden ge
maakt om productie en consumptie efficiënter te organiseren in 
termen van energie en minerale grondstoffen, worden nauwelijks 
vorderingen gemaakt op het gebied van een efficiënter landge
bruik. Ook in internationale overleggen over 'Non Sustainable 
Consumption Patterns' wordt overmatig landgebruik amper ge
noemd. Toch zijn daar redenen genoeg voor. Want terwijl in veel 
industrielanden de groei van het gebruik van fossiele brandstof
fen en minerale grondstoffen langzamer toeneemt dan economi
sche groei, is de groei van landgebruik door urbanisatie en door 
andere landgebonden vormen van consumptie in veel gevallen 
zelfs groter dan de economische groei. 
Een duurzame consumptie van landareaal is dan nodig, met als 
doel: het voorzien in behoeften door zo weinig mogelijk gebruik te 
maken van 'landresources'. Dit betekent dat doelen dienen te 
worden gesteld om suburbanisatie tegen te gaan en in plaats 
daarvan steden veel compacter te plannen, met als bijkomend 
voordeel dat minder mobiliteit nodig is en dus minder energie. 
Daarnaast is het nodig de informatievoorziening te demateriali
seren (minder papiergebruik), hout efficiënter te gebruiken, hui
zen zodanig te bouwen dat bouwmaterialen (vaak oppervlakte
delfstoffen) opnieuw gebruikt kunnen worden en over te stappen 
op andere voedselpatronen (meer plantaardig voedsel), die boven
dien ook uit gezondheidsoverwegingen zijn aan te raden. 
In ontwikkelingslanden speelt ongeveer hetzelfde. De urbanisatie 
en de toename van landgebonden consumptie zoals bijvoorbeeld 
papier, hout, en kleding als gevolg van een hogere welvaart van 
een groeiende bevolking, leiden tot meer landgebruik. Het gaat er 
dan om zodanig in behoeften van mensen te voorzien, dat een ho
gere welvaart gegarandeerd kan worden, terwijl de toename van 
landgebruik wordt geminimaliseerd. Dat geldt vooral voor de be
hoeften van een groeiende middenklasse. 
2) De productiviteit in de landbouw dient te worden vergroot, 

zonder dat dit ten koste gaat van de bodemvruchtbaarheid. 
Het vergroten van de productiviteit in de landbouw is natuurlijk 
een sleutelstrategie in het streven naar voedselzekerheid voor de 

Hoge kwaliteit landbouwgrond wordt in 
stadsranden omgezet in golfterreinen 
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tien miljard mensen van de volgende eeuw. Daarbij gaat het ove
rigens niet alleen om het vergroten van de landproductiviteit (een 
hogere opbrengst per hectare). Wanneer een voedselvoorziening 
dient te blijven binnen de beschikbare milieugebruiksruimte, zal 
ook rekening moeten worden gehouden met de schaarste van an
dere natuurlijke hulpbronnen, zoals zoet water en fossiele brand
stoffen (om een dreigende klimaatverandering te · voorkomen). 
Daarom zullen ook de zoet waterproductiviteit (een hogere op
brengst per m3 water) en de energieproductiviteit moeten toene
men. Uiteindelijk gaat het er om een zo efficiënt mogelijke voed
selvoorziening te bereiken,. om . met zo weinig mogelijk input 
(land, wa~r, energie) een zo, hoog mogelijke output te verkrijgen. 
Dit beteke.nt onder andere dat zaden worden .ontwikkeld, die - an
ders daJl 'Gr,oep.e ~volutie'-zaden - beter zijn afgestemd óp het 
verkrijgen van een hoge opbrengst mét zo. weinig mogelijk input. 
Daarmee kan een meer .efficiënte productie worden bereikt, die 
ook (vanwege lagere inputkosten) sociaal meer aanvaardbaar is 
voor .zowel (kleine) producenten als voor consumenten. 
Maatregelen om een voedselvoorziening efficiënter te maken ver
schillen natuurlijk van land tot land. De energieproductiviteit in 
de rijke industrielanden bijvoorbeeld is zeer hoog. Het energiege
bruik in de voedselvoorziening zal dan flink moeten verminderen. 
In veel ontwikkelingslanden geldt - uitgezonderd de 'Groene Re
volutie'-gebieden - vaak precies het omgekeerde. Daar is de pro
ductiviteit in de landbouw in veel gevallen laag vanwege een te 
laag energiegebruik. Het vergroten van de energie-input verhoogt 
dan juist de productiviteit in de landbouw. 

Een vergroting van de productiviteit in de landbouw is overigens 
niet alleen een zaak van technische verbeteringen, maar vooral 
ook van een complex van sociale, economische en financiële maat
regeleÎl. Ook een productiviteitsvergroting in de verbouw van ex-

.... , I 
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portgewassen kan'.leiden tot vergroting van voedselzekerheid. 
Het is mogelijk om op 'een duurzame manier de productiviteit van 
het verbouwen van cacao (het belangrijkste exportgewas in bij
voorbeeld Ghanà) met een factor twee te vergroten. Er is dan 
minder land nodig om meer te exporteren, zodat er tegelijkertijd 
zowel inkomsten als land kunnen vrijkome~, die .beid~ een voed-
selzekerheid kunnen vergroten. ' . i 
3) Voedselzekèrheidbeleid dient te garanderen dat het gebruik 
van de beschikbare hoeveelheid landbouwgrond ten goede komt 
aan de vervulling van behoeften van alle wereldburgers. 
4) Het beleid ten aanzien van landgebruik moet tevens gericht 
zijn op het behoud van biodiversiteit. 

Doórbre~l!n negatieve spiraal 

Er heerst in veel rijke landen - ook onder Niet Gouvernementele 
Organisaties - de gedachte dat meer landbouwproducten uit ont
wikkelingslanden moeten worden geïmporteerd. De redenering 
is, dat deze landen daardoor meer inkomsten krijgen en dus ook 
meer ontwikkelingskansen. Deze opvatting lijkt moeilijk vol te 
houden in een wereld, waarin land schaars is en het gebruik er
van ongelijk verdeeld. Een nog ongelijkere verdeling kan gemak
kelijk botsen met groeiende behoeften van mensen in ontwikke
lingslanden. Een andere bena.dering lijkt dan wenselijk. 
Het is heel wel mogelijk bovenstaande negatieve spiraal te door
breken door een beleid na te streven, waarin een veel optimaler 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen wordt gemaakt, alsmede 
een beleid dat beter aansluit bij de behoeften van de rural poor, 
oftewel de armen op het platteland. 

Regionale overheden en communities 
'. 

Voedselzekerheid kan het best gerealiseerd worden dOQr een re
gionalisering van de productie. Dat biedt de beste garanties om 
vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Daarnaast kan hier
door een hoge energie-intensiteit (vanwege onnodige transport
kosten) in de voedselvoorziening worden vermeden. Het streven 
naar voedselzekerheid is daarom in eerste instantie, een zaak van 
regionale overheden en vooral van communities. Mondiale voed-
sel-strategieën dienen hierop te worden afgestemd. 1 

In Ghana heerst de mening dat een sterke productiviteitsvergr0-
ting in de landbouw een belangrijke bijdrage kan leveren aan het 
waarborgen van voedselzekerheid. Tegelijkertijd bestaat de vrees 
dat een vrije wereldhandel in agrarische producten juist tot effect 
heeft dat de plattelandsboeren worden weggeconcurreerd.' Met 
als gevolg een verarming van de rurale bevolking en een daarmee 
gepaard gaande vernietiging van natuurlijke hulpbronnen. Libe
ralisering leidt dan tot het tegenovergestelde van waarvoor ze be
doeld is: een minder in plaats van een meer optimaal gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen. 
Het feit dat de wereldhandel de voedselzekerheid kan ondermij
nen, is niet per se een argument tégen handel in agrarische pro
ducten. Handel in agrarische producten kan immers ook voed
selzekerheid stimuleren. Maar om te voorkomen dat het tegen
overgestelde gebeurt, dient voedselzekerheid een hogere waarde 
te verkrijgen dan het bevorderen van handel in agrarische pro
ducten. Oftewel, liberalisering moet ondergeschikt worden .ge
maakt aan een noodzakelijk beleid op basis van rechtvaardigheid 
en duurzaamheid .• 
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