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Samenvatting van de studie 

Van ons voeding- en landbouwstelsel wordt steeds meer gevergd omdat de wereldbevolking 

toeneemt, de voedingsgewoonten veranderen en landbouwgrond ook voor andere doeleinden 

dienstig kan zijn. Hoe moet Europa daarop reageren? Dit verslag geeft aan welke rol de EU zou 

kunnen vervullen om de komende decennia het hoofd te bieden aan deze uitdagingen en belicht 

enkele mogelijkheden die bijzondere aandacht verdienen. Het stelt opties centraal die de 

landbouwproductiviteit doen toenemen en die zich bovendien aanpassen aan de effecten van de 

klimaatverandering  en de landbouwuitstoot beperken, gaat na welke mogelijkheden er zijn om de 

aanhoudende achteruitgang van de biodiversiteit van de landbouwgrond om te keren, hoe de 

voedselverspilling kan worden beperkt, een hulpbronnenefficiëntere voedingssector tot stand kan 

komen en welke mogelijkheden er zijn om afval en reststoffen aan te wenden om duurzaam in te 

spelen op de behoeften aan biomateriaal en bio-energie. Het vat de analyses en resultaten van vijf 

onderzoeken in opdracht samen, gaat na wat de huidige stand van zaken is en welke belangrijke 

ontwikkelingen er op stapel staan voor de eerste helft van deze eeuw. Het gemeenschappelijk milieu- 

en landbouwbeleid van de Europese Unie is sterk ontwikkeld. Dankzij recente hervormingen van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt  er bovendien een grotere klemtoon gelegd op het milieu 

en op innovatie, en worden de lidstaten kansen geboden om van koers te veranderen. egelijkertijd 

staat de Unie voor grote uitdagingen: de productiviteit moet op passende wijze worden versterkt en 

daarnaast moet de schade aan de Europese agrarische en natuurlijke hulpbronnen en de biodiversiteit 

worden beperkt. Het wordt belangrijk om in Europa meer te produceren met minder en om de 

verspilling in te perken.  
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1. INLEIDING  

Volgens prognoses van de Verenigde Naties zal de wereldbevolking naar verwachting op een 

bepaald ogenblik tussen 2050 en 2100 de kaap van de 10 miljard bereiken.  Het voeden van een veel 

grotere wereldbevolking zal in de komende decennia een uitdaging blijven. Wat zal Europa 

ondernemen om die uitdaging het hoofd te bieden? Hoe kan er tegelijkertijd ook duurzamere 

landbouw en een duurzamere voedselketen tot stand worden gebracht? Het doel is niet alleen de 

huidige honger uit de wereld te helpen en een grotere bevolking te voeden, maar ook de voeding in 

grote delen van de wereld te verbeteren en te verrijken. Voor dit wereldwijde streven is het essentieel 

dat er duurzame landbouwstelsels worden gecreëerd die binnen steeds duidelijker 

milieubeperkingen kunnen functioneren. De huidige landbouwpatronen zijn een belangrijke oorzaak 

van vervuiling, verlies van biodiversiteit en achteruitgang van de bodemkwaliteit in grote delen van 

de wereld. 

Over de toekomst van het wereldwijde voedselsysteem lopen de meningen opvallend uiteen. 

Sommigen voorzien vooral stapsgewijze veranderingen van de huidige voedselvoorziening en de 

bijbehorende markten. Anderen zijn meer visionair en onderzoeken mogelijkheden zoals ingrijpende 

wijzigingen van de voedingsgewoonten, snellere investeringen in geavanceerde landbouw, de 

herleving van traditionelere landbouwstelsels en de invoering van nieuwe handelspatronen. Een 

ongewijzigd beleid, of zelfs een beleid waarin ernstige inspanningen worden geleverd om de 

landbouwproductiviteit op te voeren, is waarschijnlijk niet opgewassen tegen de veelvuldige en soms 

tegenstrijdige doelstellingen die we in de toekomst moeten behalen.  

Dit verslag handelt over slechts één tafereel van een zeer groot schilderij. Het gaat na welke rol de EU 

zou kunnen vervullen om de komende decennia het hoofd te bieden aan deze uitdagingen en belicht 

enkele mogelijkheden die bijzondere aandacht verdienen. Europa kan veel hulpbronnen aanspreken. 

Zo heeft het onder meer een productieve landbouw en een rendabel voedingssysteem, vrij stevige 

grondsoorten, een combinatie van zeer intensieve en minder intensieve landbouwsystemen, een 

sterke infrastructuur en vaardige ondersteunende diensten in de meeste landen en een keur van 

onderzoeksinstellingen. Over de prioriteiten lopen de meningen echter uiteen. In het recente debat 

over de hervorming van het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) werd er aan de ene kant 

opgeroepen tot een onmiddellijke toename van de Europese productie en werd er aan de andere kant 

gepleit voor een sterkere klemtoon op duurzaamheid en ‘vergroening’.  

Tegen deze achtergrond heeft het STOA-panel van het Europees Parlement opdracht gegeven tot vijf 

studies over belangwekkende aspecten van de relatie tussen voeding en bio-energie, elk met nadruk 

op Europa. Deze studies bieden een brede analyse van de waarschijnlijke opties voor onze 

toekomstige productie en dankzij deze vooruitblik kunnen we vervolgens enkele dringende 

hedendaagse problemen van nabij onderzoeken. Hiertoe behoren: de middelen om de aanhoudende 

achteruitgang van de biodiversiteit van de landbouwgrond om te keren, de verschillende 

mogelijkheden om voedselverspilling fors te beperken, en de opties om afval- en reststoffen dusdanig 

te gebruiken dat ze op duurzame wijze behoeften op het vlak van biomaterialen en bio-energie 

vervullen. Dit rapport vat de analyses en resultaten van de vijf onderzoeken samen, gaat na wat de 

huidige stand van zaken is en welke belangrijke ontwikkelingen er op stapel staan voor de eerste helft 

van deze eeuw. 

Het is opgedeeld in twee delen, met een korte algemene synthese die wordt gevolgd door een 

uitgebreidere samenvatting met de bijbehorende verwijzingen.  
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2. EEN TOEKOMST VOOR VOEDING EN LANDBOUW IN EUROPA 

UITSTIPPELEN 

Het is niet duidelijk hoeveel de voedselproductie in de toekomst precies moet toenemen om een 

grotere en welvarender wereldbevolking te voorzien van toereikende en gezonde voeding. Dat hangt 

deels af van de omvang van de bevolking, of die rond de 10 miljard zal stagneren, en wanneer dat 

gebeurt. Bovendien zijn ook andere factoren van invloed op de hoeveelheid voedsel die nodig zal 

zijn: de vraag in hoeverre we erin zullen slagen om de wijdverspreide armoede en bijbehorende 

ondervoeding te bestrijden, in welke mate de welvaart van de wereldbevolking zal stijgen (en 

bijgevolg hoeveel extra vlees en zuivel ze zal consumeren), wijzigingen in voedingsvoorkeuren, 

beleidsmaatregelen op het vlak van biobrandstoffen, bio-energie en zo meer. Recente prognoses van 

de FAO houden rekening met de vele onbekende factoren maar suggereren dat het wellicht nodig zal 

zijn om de voedselproductie tegen 2050 met 60 procent te doen stijgen. 

Een grotere productie is weliswaar van cruciaal belang, maar is slechts één onderdeel van het 

vraagstuk. Momenteel is er op de hele wereld ongeveer genoeg voedsel om iedereen voldoende te 

voeden. Desondanks zijn circa één miljard mensen nog altijd chronisch ondervoed, en heeft wellicht 

een ander miljard een tekort aan vitaminen en mineralen, de zogenoemde “verborgen honger”. 

Armoede is de belangrijkste reden waarom mensen geen toegang hebben tot voedsel. Armoede 

aanpakken en de toegang tot voedsel en gezondheidszorg verruimen, vergt maatregelen op het vlak 

van ontwikkeling, inkomensverdeling, vrouwenemancipatie, een passend handels- en steunbeleid en 

tal van andere factoren. Meer voedsel produceren in Europa lost deze problemen momenteel niet op.  

In veel ontwikkelingslanden kunnen investeringen in een betere plaatselijke landbouwproductie 

daarentegen een doeltreffend middel zijn om honger en ondervoeding te bestrijden omdat de meeste 

extreme armen voor een groot stuk van hun inkomen afhankelijk zijn van de landbouw en 

bijbehorende activiteiten.  Bijgevolg zijn investeringen in kleine boerenbedrijven vaak een belangrijk 

middel om de voedselzekerheid in armere landen met een grote plattelandsbevolking te verbeteren.  

Investeren in de voedselproductie waar dat nodig is en waar dit een rol speelt binnen een ruimer 

kader van inspanningen om de armoede aan te pakken en de ontwikkeling te steunen is van cruciaal 

belang om ondervoeding te bestrijden en een groeiende wereldbevolking te voeden. In de toekomst 

zal Europa zijn eigen bedrijfsopbrengsten daarom wellicht moeten optrekken in het kader van 

collectieve inspanningen om voldoende voedsel voort te brengen. Voorlopig moet er echter voorrang 

worden gegeven aan een hogere landbouwproductie elders, vooral in Afrika en delen van Azië, want 

in Europa zal de vraag - net als de bevolkingsomvang - naar verwachting relatief stabiel blijven.   

Dit betekent niet dat de EU slechts zijdelings betrokken is bij de toekomst van het wereldwijde 

voedselsysteem. Het tegendeel is het geval; voor Europa zijn een aantal bijzonder belangrijke rollen 

weggelegd, die in dit verslag worden besproken. Het gaat daarbij om een fundamentelere reeks 

voorbereidingen om de nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden – geen kortstondige 

uitbarsting van aanvullende voedselproductie in Europa. Daarbij zit ook een belangrijke bijdrage aan 

de inspanningen in andere delen van de wereld.  De nieuwe rol van de EU kan op verschillende 

manieren worden voorgesteld, maar wordt hier in zes grote rubrieken ingedeeld.   

Ten eerste moet het behoud van de productieve hulpbronnen van de EU zelf voorrang krijgen opdat 

de landbouw robuust kan blijven en in staat zal zijn om meer, of op andere manieren, bij te dragen tot 

de eisen van de toekomst wanneer die zich voordoen. Als de belangrijkste hulpbronnen van de EU – 

landbouwgrond, goed beheerde grondsoorten, zuiver water, goed onderhouden infrastructuur, hoog 

opgeleide arbeidskrachten, een technisch hoogwaardige toeleveringssector en onderzoekscapaciteit – 

kunnen worden behouden of, in bepaalde gevallen, terug gezond kunnen worden gemaakt, vormt 

dat op zich al een grote bijdrage tot de wereldwijde voedselzekerheid. Als de landbouwcapaciteit in 

deze brede betekenis afneemt, moeten er aanmerkelijke kosten worden gemaakt om haar weer in 

gereedheid te brengen voor een toekomstige en mogelijk grotere rol in de wereldwijde 
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voedselsituatie. De duurzaamheid van de Europese landbouw behouden en verbeteren is echter geen 

sinecure. Daarvoor moeten beslissende stappen worden gezet: de grootschalige verslechtering van de 

bodem moet worden aangepakt, evenals de overexploitatie van waterlagen voor irrigatie en een hele 

reeks andere problemen. Daarnaast moeten er maatregelen worden getroffen om de ontwikkeling van 

landbouwgrond voor stedenbouwkundige doeleinden af te remmen. De bodem is van bijzonder 

groot belang.  Zie kader 1. 

Kader 1 Achteruitgang van bouwland in de EU 

De voedselzekerheid hangt af van de functionaliteit van de bodem (bijv. bodemstructuur, 

waterhoudend vermogen, biodiversiteit, voedselproductie). Het bodemgebruik en bepaalde 

landbouwbeheerpraktijken hebben in Europa de degradatie van de bodem in de hand gewerkt en de 

bodemfunctionaliteit doen afnemen.  Deze degradatie - waaronder verlies van het gehalte aan 

organische stoffen, bodemerosie door water en wind, bodemverdichting, verzilting en verzuring - is 

het meest uitgesproken in de teellaag. Verschillende landbouwbeheerpraktijken kunnen de 

bodemfunctionaliteit negatief beïnvloeden, bijvoorbeeld, de tendens om in de akkerbouw grotere 

machines te gebruiken, kan leiden tot bodemverdichting. De klimaatverandering kan verdere 

negatieve effecten hebben op de bodem door hogere temperaturen (waardoor de evapotranspiratie 

sneller verloopt), grillige neerslagpatronen en vaker optredende droge periodes, die de mechanismen 

van het waterhoudend vermogen van de bodem schade kunnen toebrengen en door bodemerosie en 

woestijnvorming verder kunnen bijdragen aan de bodemdegradatie. De afname van organische 

koolstof in de grond wekt grote bezorgdheid in het Middellandse Zeegebied waar hoge temperaturen 

en droogten de afbraak ervan kunnen versnellen. Het evenwicht tussen de bijdragen van 

antropogene en niet-antropogene factoren aan de degradatie van de bodem moet worden onderzocht 

voor elk landbouwsysteem afzonderlijk om na te gaan welke mogelijkheden er bestaan voor een beter 

grondgebruik.  

Enkele vraagstukken in verband met de versterking van de duurzaamheid worden behandeld in de 

vijf studies voor STOA en in de rest van deze samenvatting.  

Ten tweede moet er in de EU-landbouw een grotere nadruk worden gelegd op hulpbronnenefficiëntie 

zodat er na verloop van tijd meer kan worden geproduceerd met minder input, bijvoorbeeld water, 

chemische producten voor de landbouw en voedingsstoffen. Dit zal zowel tot de productiviteit als de 

duurzaamheid in Europa bijdragen, de levensvatbaarheid van de landbouw verbeteren en de 

wereldwijde ecologische voetafdruk van de EU verkleinen.  Onderzoek en ontwikkeling moeten zelfs 

nog sterker op deze prioriteiten worden gericht.   

Ten derde is het noodzakelijk om de innovatie te bevorderen en de beste praktijken, traditioneel 

onderzoek en ontwikkeling te verspreiden. Dit zou de productiviteit en de totale oogst moeten doen 

toenemen waar dit mogelijk is in het licht van de door de ecologische duurzaamheid opgelegde 

beperkingen. Het zou de Europese landbouw moeten helpen om te concurreren op de wereldmarkt 

en een hoog productieniveau te handhaven. Na de loskoppeling van de GLB-steun kunnen er zich 

belangrijke wijzigingen voordoen in het teeltpatroon en de mogelijkheid om een deel van de 30 

miljoen ton veevoeder dat jaarlijks wordt ingevoerd te verplaatsen.  Er zijn echter fundamentelere 

problemen. De Europese oogstopbrengsten zijn relatief hoog en de productie ligt dichter bij de 

theoretische grenzen van wat haalbaar is dan in de meeste andere delen van de wereld. De stijging 

van de opbrengsten voor de belangrijkste landbouwgewassen in Europa is vertraagd en het is 

onduidelijk in hoeverre deze opnieuw kan worden versneld, vooral in het licht van de 

klimaatverandering en beperkingen op de watervoorziening en het gebruik van voedingsstoffen. 

Desondanks is er zeker nog ruimte om de kloof tussen landbouwbedrijven met hogere oogsten en die 

met lagere oogsten te dichten. In delen van Midden- en Oost-Europa is er een grotere mogelijkheid 

om de oogsten te doen toenemen dan in het westelijke deel van het continent waar al langer meer 
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intensieve methoden worden aangewend.  Creatieve innovatie, die voorrang geeft aan 

hulpbronnenefficiëntie, is overal mogelijk. Er moet meer aandacht gaan naar onderzoek en innovatie 

om dit nieuwe traject in de landbouw te steunen, waarbij wordt erkend dat innovatie de voorbije 

decennia niet bepaald voorrang heeft gekregen. Dit is nu aan het veranderen (zie kader 2). 

Kader 2 Landbouwinnovatiebeleid in Europa 

De Europese Unie heeft onlangs beleidsmaatregelen aangenomen met de bedoeling een snellere 

innovatie in landbouw- en voedingssystemen te bevorderen. Het Europees innovatiepartnerschap 

inzake landbouwproductiviteit en duurzaamheid (EIP) streeft naar de bevordering van een 

concurrerende en duurzame land- en bosbouwsector die ‘meer bereikt met minder’ input en die 

werkzaam is in harmonie met het milieu, onder meer landbouwproductiviteit, de biogebaseerde 

economie, de voedselketen, en voedselkwaliteit, voedselzekerheid en een gezonde levensstijl. Het EIP 

gaat uit van de gedachte dat er bruggen moeten worden geslagen tussen onderzoek en technologie en 

de belanghebbenden, onder meer landbouwers, bedrijven, ngo's en voorlichtingsdiensten. Daarom 

moeten er in elke lidstaat ‘operationele groepen’ worden gevormd die gebruikmaken van bottom-up 

benaderingen om onderzoek aan de praktijk te koppelen en die worden gefinancierd met behulp van 

het Europees fonds voor agrarische ontwikkeling. In het kader van de EIP gevoerde acties kunnen 

rekenen op financiering uit Horizon 2020, het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 

van de EU. Daarin wordt gesteld dat voedselzekerheid, duurzame landbouw en de bio-economie 

belangrijke maatschappelijke uitdagingen zijn waarvoor geldmiddelen zullen worden vrijgemaakt. Er 

zijn financiële middelen beschikbaar voor activiteiten van onderzoek tot het aanbieden op de markt, 

met name activiteiten in verband met innovatie zoals proeven, demonstraties, proefopstellingen, en 

ondersteuning voor overheidsopdrachten en het in de handel brengen.  

Ten vierde is er de uitdaging om de Europese vraag in de komende decennia te verlagen. Dit geldt 

zowel voor de grondstoffen die nodig zijn voor landbouw en productie, waaronder voedingsstoffen 

en veevoeder, als voor landbouwgrondstoffen en bereide voedingsmiddelen. Europa heeft een grote 

ecologische voetafdruk in de wereld en die moet na verloop van tijd worden verkleind om binnen de 

grenzen van de wereldwijde hulpbronnen te blijven, zoals watervoorziening en de bescherming van 

bossen en natuurlijke habitats tegen buitensporige landbouwinvasies. Er moeten hulpbronnen 

beschikbaar zijn om hogere levens- en voedingsstandaarden in andere delen van de wereld mogelijk 

te maken.  Om dit te bereiken kunnen er verschillende trajecten worden gevolgd. Een daarvan is de 

ontwikkeling van een hulpbronnenefficiëntere landbouw en deze als standaardmodel vaststellen 

voor Europa en elders. Een tweede is de beperking van afval, zowel in de landbouw als in de rest van 

de toeleveringsketen (zie deel 7 verderop). Daarnaast is het mogelijk om de Europese 

voedingsgewoonten fors te wijzigen zodat ze minder hulpbronnenintensief worden, voornamelijk 

met betrekking tot vlees en andere dierlijke producten. Er bestaat een groeiende literatuur van 

onderzoeken die schatten hoeveel verschil wijzigingen in voedingsgewoonten kunnen uitmaken en 

die aantonen dat er daardoor bijvoorbeeld belangrijke bijdragen kunnen worden geleverd aan de 

beperking van de broeikasgasuitstoot in Europa.  

Ten vijfde moet het bio-energiebeleid in Europa worden afgestemd op langetermijnstrategieën inzake 

voeding, landbouw en biodiversiteit. Nagenoeg alle vormen van commerciële bio-energie doen een 

beroep op een beperkt landareaal en dat geldt vooral voor de vormen die afgeleid zijn van 

landbouwgewassen en voor nieuwe energiegewassen, zoals korteomloophout en traditionele bossen.  

Momenteel worden wereldwijd ongeveer 80-85 miljoen ton graangewassen en ongeveer 10 miljoen 

ton plantaardige olie gebruikt voor biobrandstoffen.  De EU is een van de grootste consumenten van 

biobrandstoffen als gevolg van een beleidsdoelstelling die is ingevoerd om het gebruik van 

hernieuwbare energie in de vervoerssector te bevorderen. Het onbedoelde gevolg daarvan is dat de 

toename van biobrandstoffenproductie uit koolzaad, graangewassen en andere voedselgewassen 

steeds verder is bevorderd. Dit beleid wordt nu onder de loep genomen. Het illustreert echter dat het 
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energiebeleid van de EU zijn stempel drukt op dezelfde hulpbronnen die nodig zijn om de planeet te 

voeden;  veel ambitieuzere beleidsmaatregelen inzake bio-energie, die volgens sommigen op til zijn, 

zouden de effecten hiervan sterk in de verf kunnen zetten. Dit is des te belangrijker wanneer andere 

landen buiten Europa de productie van biobrandstoffen en bio-energie ook gaan stimuleren; een 

groot gedeelte van de gehele Amerikaanse maïsoogst wordt nu gereserveerd voor de productie van 

biobrandstoffen. Het is natuurlijk van essentieel belang dat het aandeel van de hernieuwbare energie 

in de energiemix van Europa groter wordt, maar er moeten nu moeilijke keuzes worden gemaakt 

over de mate waarin bio-energie kan worden beschouwd als een grootschalige energiebron zonder 

dat dit ingrijpende effecten heeft voor de voedselproductie en de grond die beschikbaar is voor meer 

natuurlijke habitats en biodiversiteit.  Bijgevolg is het nuttig om, ten minste in principe, te pleiten 

voor een grootschaliger gebruik van afval en reststoffen als grondstof voor bio-energie. Daarvoor is 

veel minder grond nodig en hun rol wordt verder besproken in deel 7.  

Ten zesde moet de EU zich op verschillende manieren inzetten om duurzame landbouwproductie in 

de ontwikkelingslanden te steunen en andere dreigingen voor de voedselproductie aan te pakken, 

zoals de klimaatverandering en het buitensporige gebruik van de beperkte zoetwatervoorraden. De 

EU oefent invloed uit via haar handelsbeleid, de collectieve rol die haar lidstaten spelen als de 

grootste donoren van officiële ontwikkelingshulp ter wereld (samen schonken ze 55,2 miljard euro in 

2012), haar rol in de wereldwijde klimaat-, handels- en biodiversiteitsovereenkomsten en tal van 

andere fora. In veel kleinere, armere en technologisch minder ontwikkelde landen van de wereld, 

vooral in Afrika bezuiden de Sahara, zijn de landbouwinvesteringen de voorbije tien jaar gedaald. 

Het is passend dat duurzame landbouw een van de prioriteitsgebieden is van de Agenda voor 

verandering, de recentste strategie voor ontwikkelingshulp van de EU. Maar deze toezegging moet in 

de toekomst nog meer gewicht krijgen. 

Samen vormen deze zes prioriteiten een beslissende koersverandering die van invloed is op alle 

onderdelen van de landbouw en voedselketen, en van het beleidskader van de EU. Ze zouden een 

beslissende bijdrage kunnen leveren om de EU voor langere termijn af te stemmen op de eisen die de 

wereld gaat stellen. Ze gaan echter uit van hoofdstroomscenario's voor de toekomst en het kan nog 

blijken dat ze ontoereikend zijn. Er blijven nog zeer grote onzekerheden spelen die van invloed 

zouden kunnen zijn op de evolutie van het voedselsysteem en de reactie die daarop vereist is. De 

klimaatverandering, bijvoorbeeld, kan de oogsten sterker verkleinen dan velen nu verwachten. 

Volgens sommige FAO-scenario’s voor de periode tot 2050 zouden de oogsten van regenafhankelijke 

maïs in de ontwikkelde landen met 30% kunnen dalen. Diverse beperkingen op water en 

voedingsstoffen, waaronder fosfaten, zouden kunnen uitmonden in hogere prijzen en onverwachte 

dalingen. Ernstige uitbraken van ziekten zouden grotere gevolgen kunnen hebben dan voorzien in de 

BAU-scenario’s. Het zal belangrijk zijn om alert te blijven en bij te sturen als de omstandigheden in 

deze richting evolueren. In al deze gevallen is het wijzer om veerkracht in de 

voedselvoorzieningssystemen in te bouwen en steeds voorrang te blijven geven aan 

hulpbronnenefficiëntie.  
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3. DUURZAMER LANDBOUWSYSTEMEN ONTWIKKELEN 

Om de duurzaamheid en het innovatieritme in de Europese landbouw (en de capaciteit om na 

verloop van tijd meer te produceren) te bevorderen, moeten de bestaande goede praktijken beter 

worden toegepast en moet er meer aandacht gaan naar innovatie en creatievere benaderingen. 

Dit houdt het volgende in:  

 beste praktijken en verzamelde kennis in kaart brengen en actief verspreiden 

 verfijning en toepassing van de correcte technologieën 

 grotere inspanningen op het vlak van onderzoek en ontwikkeling met een ruimer blikveld 

dan vandaag 

 breder systeemdenken om een evoluerende landbouwagenda te sturen 

 grotere nadruk op de rol van voorlichting en de middelen die nodig zijn om het oppakken 

van een nieuwe benadering mogelijk te maken. 

Soms wordt de term “duurzame intensivering” gebruikt om de veranderende doelstellingen aan te 

duiden. In de landbouw gaat het dan om de productie van meer voedsel en nuttige nevenproducten 

op grond van een vaste of lichtjes afnemende landoppervlakte, met beperking van milieueffecten en 

naleving van sociale en economische prioriteiten. Welke term er ook gebruikt wordt, het kernbeginsel 

is niet langer het intensieve gebruik van aangekochte inputs - het model dat in de tweede helft van de 

vorige eeuw werd gehanteerd – maar wel de grotere toepassing van kennis per hectare om de 

productiviteit van de hulpbronnen te doen stijgen. Dit leidt tot een sterke klemtoon op de 

bedrijfsvoering in ruime zin, waarbij rekening wordt gehouden met concepten, praktijken en 

technologieën en met bepaalde technische vaardigheden zoals gewasveredeling (zie deel 4) en 

afvalbeperking (zie deel 7).  

Als we alleen naar de gewassensector in Europa kijken, zien we dat er een heleboel systemen bestaan, 

waarbij het overheersende model van akkerbouwgewassen steeds grootschaliger is, doorgaans 

intensief wordt beheerd en vaak gespecialiseerder wordt. Toch blijven er nog enkele minder 

intensieve en meer gemengde bedrijven bestaan. Verschillende benaderingen van productiviteit, 

ontwikkeling en duurzaamheid kunnen worden toegepast volgens de gebruikte systemen en de 

plaatselijke omstandigheden, waarbij er eerder lateraal wordt gedacht dan dat er één enkel dominant 

model wordt nagestreefd. Zoals reeds gezegd, blijven er mogelijkheden om de grote kloof tussen 

bedrijven met een grotere en een kleinere oogst, die klaarblijkelijk in gelijkaardige omstandigheden 

actief zijn, te dichten met behulp van beter verspreide goede praktijken.  

Duurzame opbrengsten kunnen worden verhoogd door middel van een combinatie van correcte 

gewassenteeltsystemen, technologieën en specifieke praktijken. Terreinspecifieke mogelijke 

opbrengsten kunnen worden verhoogd met gebruik van minder inputs, of met een optimaal gebruik 

van inputs en een hogere algemene doeltreffendheid en output. Holistische benaderingen van 

akkerbouwbeheer zijn hier van bijzondere waarde. Gewasbeheer hangt nauw samen met bodem- en 

ecosysteembeheer voor de langere termijn, iets wat verder gaat dan de traditionele agronomische en 

economische overwegingen. Het behoud en de verbetering van de vruchtbaarheid van de bodem en 

de fijn afgestemde exploitatie van milieuvriendelijke landbouwmechanismen zouden streven naar 

een stabilisatie van hoge opbrengsten in de productiefste gebieden en productiviteitsverhoging in 

meer extensieve systemen zonder dat daarbij de voorziening van collectieve milieugoederen in het 

gedrang komt. Tegelijkertijd mogen de meer gemarginaliseerde en kleinschaliger producenten niet 

worden uitgesloten van deelname aan de nieuwe agenda en de bijbehorende inspanningen op het 

vlak van onderzoek en verspreiding. Deze producenten zijn talrijk in sommige delen van Europa en 

zouden meer kunnen bijdragen aan de plaatselijke productie en aan het sociaal-culturele weefsel van 

plattelandsgebieden.  
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In dit verband zijn onder meer de volgende productiesystemen van bijzonder belang: 

 precisielandbouw (PL) legt de nadruk op informatiegebaseerd beheer van de 

landbouwproductie met als doel de juiste behandeling op de juiste plaats en op het juiste 

ogenblik toe te passen, rekening houdend met variaties van gewassen en bodemsoorten op het 

terrein.  In deze systemen worden nieuwe technologieën gebruikt om de variabelen te bepalen 

die dienen om het gebruik van de toe te passen inputs op een waardevollere en nauwkeuriger 

manier te regelen dan oudere technologieën. Er bestaan systemen op basis van sensoren, kaarten 

en een combinatie van beide. Specifieke technologieën zijn onder meer het in kaart brengen van 

opbrengsten, afstandsdetectie, geo-informatiesystemen, gps en sensortechnologieën voor het 

verzamelen van gegevens. PL-technieken kunnen worden toegepast voor een reeks praktijken 

waaronder het gebruik van kunstmest en dierlijke mest, onkruidbestrijding, ziekte- en 

waterbeheer. (Parallelle ontwikkelingen in de veehouderij maken gebruik van elektronische 

chips en software die van invloed is op beslissingen in verband met voederen, voortplanting, 

slachtdatums enz.). Sommige technieken worden al vele jaren commercieel gebruikt, andere zijn 

nog in een ontwikkelingsstadium. Ze worden veelal gebruikt op grotere en intensiever beheerde 

landbouwbedrijven in het noordwesten van Europa, met name in Denemarken, Frankrijk, 

Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië, hoewel er vrij weinig gegevens bestaan over de 

invoering van deze systemen. Tot dusver is het oppakken van dergelijke systemen beperkt 

gebleven door de dure uitrusting en het feit dat deze over een grote oppervlakte moet worden 

toegepast om de kosten terug te verdienen. PL-praktijken zullen na verloop van tijd 

waarschijnlijk verspreid raken over een grotere groep landbouwers en het beheer van tal van 

bedrijven aanmerkelijk verbeteren.  

 Instandhoudingslandbouw is een productiesysteem dat uitgaat van drie beginselen: weinig of 

geen mechanische omwoeling van de bodem door weinig of geen grondbewerking, een met 

organisch materiaal begroeide bodem en gediversifieerde wisselbouw. De gebruikte technieken 

zijn zaaien zonder grondbewerking, grondbewerking in zones, stroken of rijen, grondbewerking 

zonder de grond om te woelen, gewas- en oogstresten in de oppervlaktelaag verwerken, 

bodembedekkers en groenbemesting aanplanten, gewas- en oogstresten mulchen, direct zaaien 

en onkruidbestrijding met contactherbiciden zoals glyfosaat. Dit alles met de bedoeling om de 

degradatie van de bodem tegen te gaan en de vruchtbaarheid van de grond te behouden en te 

verbeteren. Dat er weinig of niet aan grondbewerking wordt gedaan betekent dat er minder 

energie wordt verbruikt en dat de bodemkoolstof minder oxideert. Dit systeem is niet geschikt 

voor alle bodemsoorten, vergt gespecialiseerde uitrusting en nieuwe beheersvaardigheden, 

evenals de bereidheid om een volslagen andere aanpak te volgen, met een ononderbroken 

gebruik van herbiciden. Hoewel dit systeem relatief populair is in bepaalde delen van Europa, 

bijvoorbeeld delen van Duitsland, wijzen de gegevens van Eurostat erop dat slechts 3,4% van het 

akkerland in de EU in 2011 op deze manier werd behandeld.  Het potentieel kan veel groter zijn.  

 Gemengde landbouwsystemen, een veel traditioneler benadering waarbij op geïntegreerde wijze 

aan vee- en gewassenteelt wordt gedaan op hetzelfde bedrijf. Niettemin blijven enkele 

basisbeginselen van bijzonder belang, onder meer de mogelijkheden om kringen te sluiten, door 

bijvoorbeeld veevoeder te telen op het bedrijf en dierlijke mest te gebruiken bij de gewassenteelt. 

Deze systemen kennen in Europa al vele jaren een teruggang. Momenteel maken ze, volgens 

Eurostat, wellicht slechts 12% van het landbouwgebied van de EU uit en ongeveer 13% van de 

bedrijven, maar ze kunnen de duurzaamheid op tal van vlakken verbeteren als er economisch 

beter leefbare systemen kunnen worden ontwikkeld en verspreid.  

 Biologische landbouw gaat verder aan de slag met deze beginselen en geeft de gezondheid van 

bodem en ecosystemen een centralere plaats in een vollediger ontwikkelde beheersfilosofie. Er is 

slechts een heel beperkt aantal vervaardigde inputs toegestaan en er wordt geen gebruik 

gemaakt van synthetische pesticiden, kunstmeststoffen of ggo’s. Biologische bedrijven moeten 

voldoen aan bepaalde certificeringsnormen als zij hun producten onder dit label op de markt 
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willen aanbieden en er bestaat een goed ontwikkeld inspectie- en controlesysteem van de 

bedrijven. De producten krijgen een veel hogere waardering van de consumenten dan andere 

meer holistische of lage-inputsystemen en vormen een waardevol middel voor bewustmaking en 

het aanzetten tot andere consumptiepatronen. Ongeveer 5,4% van het landbouwland in de EU 

staat geboekt als land voor biolandbouw en er wordt steun verleend aan deze systemen in het 

kader van bijna alle programma's voor plattelandsontwikkeling. Uitbreiding zou 

vergemakkelijkt kunnen worden door een ambitieuzere O&O-agenda met parallel daarmee een 

verdere ontwikkeling van de markt.  

 Boslandbouw is een minder bekend systeem voor geïntegreerd grondgebruik dat de teelt van 

bomen en struiken combineert met eenjarige teelt en in sommige gevallen ook veeteelt op 

hetzelfde stuk grond. Het is daarbij de bedoeling om gebruik te maken van complementariteiten. 

Sommige boslandbouwsystemen zijn zeer traditioneel, zoals de Dhesas in Spanje en de 

Montados in Portugal, andere zijn daarvan afgeleide, moderne versies, zoals 

tussenteeltsystemen. De meeste traditionele systemen, waaronder met bossen beplante weiden 

en boomgaarden met vee, kennen een achteruitgang in Europa en zijn nu zeldzaam in de meeste 

regio’s. Sommige zijn beschermd omwille van hun hoge biodiversiteitswaarde. Gegevens over 

de precieze omvang van deze systemen zijn niet beschikbaar. Toch zouden enkele van de 

toegepaste beginselen, zoals het handhaven van een strikte nutriëntencyclus, van bijzonder 

belang kunnen zijn voor duurzame systemen in de toekomst en vormen ze mogelijk een 

vruchtbaar domein voor onderzoek en ontwikkeling.    

De opvattingen en praktijken van deze verschillende systemen hebben veel te bieden voor een 

nieuwe agenda en kunnen helpen bij het uitstippelen van nieuwe wegen voor onderzoek en 

ontwikkeling. Om duurzame landbouwsystemen verder te ontwikkelen en op het terrein in te voeren 

is er een hele reeks verschillende maatregelen nodig. Deze worden samengevat in figuur 1. 
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4. UITDAGINGEN VOOR GEWASVEREDELING EN GENETISCHE 

HULPBRONNEN 

Er zijn tal van aspecten van de landbouw in de EU waarbij een dubbele focus op duurzaamheid en 

innovatie van bijzonder belang is. Een daarvan is gewasveredeling, het onderwerp van een van de 

vijf studies voor STOA. Duizenden jaren reeds ontwikkelen kwekers, en generaties landbouwers, 

gewassen met een hogere en relatief stabiele opbrengst en een grotere weerstand tegen plagen en 

ziekten. In de EU is ongeveer een kwart tot de helft van de grote toename in landbouwopbrengsten 

sinds de jaren 1940 naar schatting toe te schrijven aan verbeteringen dankzij gewasveredeling. 

Gewasveredeling is een belangrijke Europese sector geworden; de markt voor zaad en teeltmateriaal 

is ongeveer 6,3 miljard euro per jaar waard en de EU is ’s werelds tweede grootste zadenexporteur, 

met invloed tot ver buiten haar grenzen. 

Hoewel gewasveredeling veel bereikt heeft, vooral dankzij de wetenschappelijke vooruitgang van de 

laatste decennia, is er bezorgdheid over de vraag of zij de opbrengsten nog verder kan doen 

toenemen in het licht van de klimaatverandering en de grotere druk op de watervoorraden. Zo 

kunnen de tarweopbrengsten in West-Europa bijvoorbeeld stagneren door de effecten van de hitte op 

de huidige soorten. De gewasopbrengsten in de belangrijkste productieve gebieden van Europa zijn 

reeds hoog en de milieueffecten van de productie zijn aanzienlijk en, in sommige gevallen, niet 

duurzaam.  Er zullen gewassoorten nodig zijn die dezelfde opbrengsten handhaven in variabeler 

weersomstandigheden zonder daarbij meer gebruik te maken van water en meststoffen.   

Gewasveredeling voor hogere productiviteit en duurzaamheid 

Tientallen jaren lang is de gewasveredeling vooral op zoek gegaan naar soorten die hogere 

opbrengsten opleveren onder optimale groeiomstandigheden, vaak met hoge input. Daarnaast komt 

momenteel een nieuwe reeks eisen naar voren, met een sterkere klemtoon op duurzaamheid en 

opbrengsten, die kwekers ertoe brengt te zoeken naar: 

 evoluerende vormen van weerstand tegen plagen en ziekten – de marktverschuivingen en de 

klimaatverandering brengen voor traditionele gewassen immers nieuwe uitdagingen mee; 

 grotere tolerantie voor droogte en zoutgehalte – om in te spelen op de verdergaande 

klimaatverandering en de behoefte om minder afhankelijk te worden van conventionele irrigatie; 

 doeltreffender gebruik van stikstof - een onderwerp dat in het verleden niet altijd de grootste 

prioriteit heeft gekregen, deels omdat het moeilijk te realiseren viel zonder andere gewenste 

kenmerken in het gedrang te brengen; 

 betere voedingseigenschappen in tal van voedingsgewassen, die bijdragen tot een gezondere 

voeding. 

Innovatie in gewasveredelingstechnieken en genetische manipulatie  

Gewasveredeling heeft de voorbije decennia een transformatie ondergaan door wetenschappelijke 

ontwikkelingen die het mogelijk maken om veel meer soorten te creëren en te screenen, zodat het 

proces om betere gewassen op de markt aan te bieden sneller verloopt en innovatie een groter 

toepassingsveld krijgt. De moderne gewasveredeling heeft het mogelijk gemaakt om de genen van 

soorten met een verre – of zelfs helemaal geen – verwantschap samen te brengen, zodat landrassen en 

wilde verwanten van gewassen een groter toepassingsbereik krijgen.  

De moderne technieken bieden nu een heleboel mogelijkheden om nieuwe genetische variatie tot 

stand te brengen, individuen met gewenste kenmerken te identificeren en te traceren en deze in één 

lijn of ras te combineren. De recente doorbraken in gewasveredeling zijn er gekomen omdat 

genetische informatie (markergestuurde selectie) nu kan worden gebruikt in combinatie met 

geavanceerde technieken voor fenotypische karakterisering (platforms voor fenotypering) om op die 

manier gewenste polygene (kwantitatieve) kenmerken te identificeren en te traceren tijdens het 

kweekproces. De weefselkweektechnieken om plantencellen te kweken en vermeerderen die een 
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bredere genetische diversiteit combineren zijn beter dan de technieken die bij de traditionele kweek 

worden gebruikt.     

De stabiliteit van de opbrengst, het vermogen van een plantenras om gedurende verschillende jaren 

(met mogelijk grote weersschommelingen) en op verschillende plaatsen een betrouwbaar hoge 

opbrengst op te leveren, zal een centrale doelstelling blijven bij de gewasveredeling. De investeringen 

in gewasveredeling moeten gehandhaafd en voortgezet worden met aanpassingen aan nieuwe 

omstandigheden en doelstellingen. Zo is er in de toekomst voor participerende kweekprogramma’s, 

die ook in de biologische landbouw breed worden toegepast, mogelijk een grotere rol weggelegd om 

de stabiliteit van de opbrengst mee te helpen verzekeren. Daarbij werken landbouwers en 

onderzoekers nauw samen tijdens het hele kweekproces. Plantenrassen worden getest op de 

bedrijven en de landbouwers worden, op grond van hun specifieke kennis en ervaring, betrokken bij 

de selectie van de gewassen die de beste prestaties leveren. 

In Europa woedt een felle discussie tussen degenen die genetische manipulatie beschouwen als 

maatschappelijk en ecologisch onethisch of ongewenst en degenen die argumenteren dat genetische 

manipulatie grote mogelijkheden biedt voor hogere opbrengsten en een lager gebruik van inputs.  De 

tweede groep is van mening dat de EU door haar weerstand tegen genetisch gemodificeerde 

gewassen achterloopt op het vlak van innovatie in de gewasveredeling.  Er mogen slechts twee 

genetisch gemodificeerde gewassen worden gekweekt, een insectenresistente Bt-maïssoort en een 

aardappel met gemodificeerd zetmeel.  Slechts eerstgenoemde wordt op commerciële schaal geteeld, 

voornamelijk in Spanje. Dit staat in contrast met de brede invoering van een kleine reeks genetisch 

gemodificeerde soja-, maïs- en katoensoorten in Noord- en Zuid-Amerika, China, India en Australië, 

hoofdzakelijk gewassen die resistent zijn tegen insecten of herbiciden.  Volgens de EU-definitie van 

genetisch gemodificeerde organismen worden genetisch gemodificeerde soorten anders 

gereglementeerd dan zaad dat met behulp van conventionele gewasveredelingstechnieken wordt 

voortgebracht. Maar ook andere krachtige, nieuwe gewasveredelingstechnieken die aspecten van het 

genetisch gemodificeerde gewasveredelingsproces toepassen, zoals cisgenese of gerichte mutagenese, 

maken de invoering van nieuwe kenmerken in gewassoorten mogelijk;  sommige daarvan hadden 

nooit of nooit zo gemakkelijk verwezenlijkt kunnen worden door conventionele gewasveredeling, 

andere brengen gewassen voort met functies die sterk gelijken op die van conventioneel geteelde 

gewassen. Deze technieken kunnen gelijkaardige risico’s voor het milieu en de biodiversiteit met zich 

meebrengen als genetisch gemodificeerde gewassen. In de EU moet hun status als al dan niet 

genetisch gemodificeerde soort echter nog altijd wettelijk worden vastgelegd. 

Wat er ook over deze technieken uit de bus komt, er wordt voor gepleit om niet zozeer de toegepaste 

techniek, maar wel het nieuwe kenmerk in een gewassoort – het resultaat van het kweekproces – te 

reglementeren. En terwijl er naar een oplossing wordt gezocht voor de impasse in de EU-regelgeving 

inzake genetisch gemodificeerde gewassen, moeten er ook milieubeschermingsmaatregelen worden 

ingevoerd voordat nieuwe gewassoorten met potentieel nieuwe risico’s in omloop worden gebracht.  

Dat vergt zorgvuldig onderzoek en een nauwgezette beoordeling van mogelijk schadelijke effecten. 

Als we een sociaal aanvaardbaar evenwicht willen bereiken tussen milieubeschermingsmaatregelen 

en de bevordering van innovatie, moeten we een participerende en brede risicobeoordeling en een 

risico-batenanalyse doorvoeren. 

Versterking van het behoud van plantgenetische rijkdommen en regulering van de zaaizaadmarkt 

Parallel met de ontwikkeling van nieuw zaaizaad bestaat er een andere, daarmee verwante prioriteit: 

het verlies van plantgenetische diversiteit, waar gewasveredelingsprogramma’s in de toekomst 

wellicht in ruime mate een beroep op moeten gaan doen, niet in het minst omdat ze met 

duurzaamheidsproblemen worden geconfronteerd. Deze plantgenetische rijkdommen omvatten in 

onbruik geraakte teeltvariëteiten, landrassen en wilde verwanten van gewassen, evenals het 

assortiment aan moderne teeltvariëteiten en zaden. Landrassen, lokaal aangepaste traditionele 

gewassen, zijn doorgaans genetisch zeer divers en goed geschikt voor lage-inputteelt, maar vandaag 

de dag worden ze door slechts een handvol Europese boeren geteeld en is deze genetische variatie 
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grotendeels verloren gegaan. Volgens ramingen is ook ten minste 11,5 procent van de wilde 

verwanten van Europese gewassen met hoge prioriteit bijna uitgeroeid door het verlies van habitats, 

terwijl andere zijn aangetast door gene flow en hybridisering met gewassen. Een sterker netwerk van 

genenbanken zou dienstig zijn (zie kader 3). 

Versterking van het behoud en gebruik van plantgenetische rijkdommen in Europa 

Er zijn tal van Europese initiatieven om de genetische diversiteit van gewassen en de wilde 

verwanten van gewassen in situ en ex situ te bewaren, maar samen zijn ze ontoereikend voor het 

behoud van de nodige diversiteit om tegemoet te komen aan de eisen voor gewasveredeling. Van 

slechts 6 procent van de Europese wilde verwanten van gewassen wordt genetisch materiaal ex situ 

bewaard en over het percentage landrassen dat wordt bewaard zijn geen ramingen bekend. Dit 

erfgoed bewaren houdt evenzeer verband met de toekomst als met het verleden.  

Kader 3 Plantgenetische rijkdommen 

Er is een systematisch Europees netwerk van in situ genetische reserves voor wilde verwanten van 

gewassen en beschermingszones voor landrassen op landbouwbedrijven nodig, in combinatie met 

steunmaatregelen voor landbouwers om deze genetische diversiteit te gebruiken en te bewaren. De 

nagenoeg 500 genenbanken in de EU dienen ook beter samen te werken. Bevordering van het in de 

handel brengen van lokale en traditionele gewassoorten kan tot deze bewaringsinspanningen 

bijdragen.  Het Europees innovatiepartnerschap inzake landbouwproductiviteit en duurzaamheid 

zou hierbij het voortouw kunnen nemen.  

Eén prioriteit bestaat erin het huidige officiële registratiesysteem voor plantenrassen in de EU aan te 

nemen. Momenteel werkt dit het gebruik van genetisch diverse zaden tegen, zoals zaden afkomstig 

van landrassen, die informeel kunnen worden uitgewisseld tussen landbouwers die een gedeelte van 

hun eigen zaaizaad bewaren. De EU zou de administratieve lasten kunnen verminderen voor 

kwekers en landbouwers die minder gebruikelijke gewassen en soorten gebruiken en meer diversiteit 

in de kweekcyclus kunnen aanmoedigen. 

De opbrengstkloof  

Op de meeste landbouwbedrijven zijn er mogelijkheden om de opbrengstkloof – het verschil tussen 

de mogelijke opbrengst van het zaad en de gemiddelde opbrengst op het landbouwbedrijf – te 

verkleinen, maar over het antwoord op de vraag hoe groot de bijdrage van de gewasveredeling kan 

zijn wanneer er tal van andere variabelen meespelen, lopen de meningen uiteen. De prestaties van 

landbouwbedrijven in nauw met elkaar verwante agrarische omstandigheden vertonen vaak een 

opvallende heterogeniteit, waarbij de opbrengst op sommige landbouwbedrijven tweemaal zo groot 

is als die van hun buren. 
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5. REKENING HOUDEN MET HET MILIEU 

De bestaande landbouwproductie heeft reeds aanmerkelijke en in sommige situaties onhoudbare 

milieueffecten in heel Europa. Er bestaan ernstige, elkaar overlappende problemen met verlies van 

biodiversiteit en de leefomgeving van wilde dieren en planten, de achteruitgang van de 

bodemrijkdommen, overmatig watergebruik en schade aan de waterkwaliteit. 

Deze schade is grotendeels - maar niet helemaal - toe te schrijven aan de intensivering en grotere 

specialisatie van de landbouw in de voorbije decennia. De voorbije 60 jaar is in grote delen van 

Europa veel meer gebruikgemaakt van chemische producten, natuurlijke en kunstmeststoffen, zware 

landbouwmachines en grondbewerking. In sommige streken, niet zo lang geleden in zuidelijke, 

oostelijke en meer afgelegen plaatsen, heeft het prijsgeven van extensieve, vaak traditionele 

landbouwmethoden grote veranderingen met zich meegebracht. Hoewel sommige grond die op deze 

manier werd bewerkt in gebruik is genomen voor intensieve land- of bosbouw, is veel grond ook 

onbewerkt gebleven en begroeid geraakt met struikgewas, waardoor de kenmerkende plant- en 

diersoorten deels verloren zijn gegaan.  

Gevolgen van klimaatverandering 

Tegen deze achtergrond kan de antropogene (door de mens veroorzaakte) klimaatverandering het 

huidige niveau van de Europese landbouwopbrengst verlagen en, in sommige regio's, in botsing 

komen met pogingen om de totale voedselproductie te doen stijgen.  De algehele opwarming van het 

continent in de voorbije decennia is al van invloed geweest op landbouwers en kwekers. Het is 

onmogelijk om met enige zekerheid te voorspellen in welke mate het klimaat in de verschillende 

regio’s van Europa zal veranderen en hoe dit van invloed zal zijn op de uiteenlopende 

landbouwstelsels. Veranderingen in de groeiseizoenen die van invloed zijn op gewassen en 

ongewervelde plaagorganismen, onkruid en ziekten, extreme neerslag die overstromingen 

veroorzaakt, minder neerslag die negatieve gevolgen heeft voor regenafhankelijke gewassen en 

irrigatiewaterreserves zullen daarbij allemaal een rol spelen. 

Wellicht is het mogelijk om de cultuuropbrengsten in meer noordelijke delen van Europa te verhogen 

dankzij langere groeiseizoenen en hogere CO2-concentraties in de atmosfeer. Dit zou deels kunnen 

lukken door de opbrengsten van bestaande gewassen te doen toenemen en deels door nieuwe 

gewassen en soorten in te voeren in gebieden in noordelijk Europa waar deze voordien niet konden 

groeien. Er is echter geen garantie dat de oogsten in dit brede gebied overal zullen stijgen; ze zullen 

mogelijk worden tenietgedaan door verliezen die het gevolg zijn van andere effecten van de 

klimaatverandering. Het lijkt ook waarschijnlijk dat de opwarming van de aarde de 

landbouwproductie in de zuidelijke lidstaten zal verlagen doordat er druk ontstaat op de 

watervoorraden en doordat de temperatuur in de zomer stijgt. 

De bijdrage van de Europese landbouw aan de klimaatverandering 

De landbouw levert een grote bijdrage aan de antropogene broeikasgasemissies (BKG-emissies) in 

Europa en zal naar verwachting in de komende decennia nog een groter aandeel daarin hebben 

wanneer de emissies van tal van andere sectoren sneller dalen. Net zoals bij de diverse effecten van 

de opwarming van de aarde, is de invloed van de landbouw op de Europese BKG-emissies moeilijk 

nauwkeurig vast te stellen. Volgens ramingen neemt de landbouw ongeveer 10% van alle BKG-

emissies in de EU voor zijn rekening, maar dit percentage houdt geen rekening met emissies 

afkomstig van landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw. 

Hoewel de broeikasgasemissies afkomstig van de Europese landbouw naar schatting sinds 1990 zijn 

gedaald, is het mogelijk dat de recente toename van de landbouwopbrengst deze daling, die deels toe 

te schrijven was aan een afnemend aantal runderen en schapen, heeft gestopt. De landbouw is een 

belangrijke bron van distikstofoxide- (N2O) en methaanemissies (CH4) in de atmosfeer. Deze twee 

broeikasgassen veroorzaken een veel groter gewichtspercent opwarming van de aarde dan CO2 
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(respectievelijk 298 en 25 keer meer opwarming gedurende een periode van 100 jaar) en samen 

vormen ze de grootste bijdrage van de Europese landbouw aan de klimaatverandering. Methaan is 

afkomstig van de veeteelt, met name rundvee, en van het verspreiden van mest, terwijl 

distikstofoxide voornamelijk komt van dierlijke mest, het gebruik van anorganische stikstofhoudende 

meststoffen en door grondbewerking en afwatering veroorzaakte bodemwijzigingen.  

De landbouw is ook verantwoordelijk voor beduidende kooldioxide-emissies (CO2), het belangrijkste 

antropogene broeikasgas. De CO2 wordt zowel rechtstreeks – door de verbranding van fossiele 

brandstoffen op landbouwbedrijven in machines, uitrusting en gebouwen - als indirect uitgestoten, 

door de productie van input die in de landbouw wordt gebruikt, zoals meststoffen en elektriciteit. De 

indirecte emissies ten gevolge van “bovenstroomse” activiteiten, die de landbouwers van voorraden 

voorzien, worden in de officiële landbouwstatistieken niet meegerekend. Bovendien is akkerbouw er, 

door ploegen en erosie, de oorzaak van dat organisch gebonden koolstof in de grond oxideert tot 

CO2, vooral wanneer blijvend grasland wordt omgeploegd.  De hoeveelheden gewassen, zoals 

sojabonen, die worden ingevoerd als voeder voor het Europese vee zijn verantwoordelijk voor forse 

uitstoot buiten de EU, zowel van CO2 als van andere broeikasgassen. 

Hoewel de akkerbouw de uitstoot van CO2 (en N2O) doet toenemen, hebben graslanden de voorbije 

decennia in de EU gefungeerd als een koolstofput. Bosbouw, de andere belangrijke vorm van 

plattelandsgebruik in Europa, is ook een netto opnemer van CO2 uit de atmosfeer geweest, deels 

omdat de totale bosoppervlakte uitgebreid is. Staande bomen en bodemsoorten slaan grote 

hoeveelheden koolstof op, waarbij de bedreigde venen en moerassen van het continent bijzonder rijke 

reservoirs vormen voor de koolstof die zich ooit in de atmosfeer bevond. 

De uitstoot zou kunnen toenemen door wijzigingen in het globale evenwicht van het landgebruik op 

het continent die toe te schrijven zijn aan een uitbreiding van de landbouwproductie. Om dit te 

voorkomen moeten die vormen van landgebruik – al dan niet voor de landbouw – die als koolstofput 

fungeren worden behouden, terwijl waterrijke gebieden en bodemsoorten in het algemeen beter 

moeten worden beschermd tegen erosie en afbraak om hun koolstofopslag te behouden.  

De voedselproductie doen toenemen en tegelijkertijd de landbouw in de EU aanpassen aan de 

klimaatverandering en de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw verminderen  

Het is mogelijk om in de komende decennia de broeikasgasemissies van de landbouw te 

verminderen, de nodige aanpassingen voor de klimaatverandering door te voeren en tegelijkertijd 

meer voedsel te produceren. Dit zal echter niet gemakkelijk zijn en het zal op alle niveaus 

veranderingen vergen in het beleid, in de praktijk en in de technologie. 

Een van de vijf onderzoeken in opdracht van STOA heeft 64 verschillende maatregelen op het vlak 

van  landbouwbeheer bekeken die de broeikasgasemissies van de landbouw kunnen verlagen en/of 

de landbouw kunnen helpen bij een aanpassing aan de klimaatverandering. Het was een mix van 

reeds lang gevestigde technieken, nieuwe en traditionele praktijken, en maatregelen die vaak in 

milieuprogramma’s voor de landbouw worden opgenomen. Alles bij elkaar bestrijken deze 

maatregelen een heleboel uiteenlopende productiestelsels en vormen van landgebruik, en omvatten 

ze ook de rol van de landbouw in het energie- en waterverbruik en de bodembescherming.  

Het onderzoek ging na hoeveel deze maatregelen zouden kosten, hoe ze zouden kunnen bijdragen tot 

de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering, en tot de productiviteit van de 

landbouwbedrijven, en wie de belangrijkste actoren zouden zijn om elke maatregel uit te voeren 

(landbouwers, organisaties voor onderzoek en ontwikkeling, landbouwadviseurs, de industrie en de 

overheid). Tal van maatregelen kunnen niet door de landbouwers alleen worden uitgevoerd maar 

vereisen een vorm van collectieve actie op lokaal niveau. 

Van deze 64 verschillende maatregelen werden er 23 beschouwd als mogelijkheden om de 

landbouwproductiviteit te verhogen, terwijl er 34 naar verwachting variabele, onzekere of neutrale 

effecten zouden sorteren. Slechts zeven van de 64 maatregelen zullen de productiviteit wellicht 

verminderen, en de meeste daarvan hebben wijzigingen in het landgebruik tot gevolg, zoals bepaalde 
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types grond uit productie nemen of meer extensieve methoden aanpassen, met een kleinere toevoer 

van nutriënten bijvoorbeeld.  Als de 64 bekeken maatregelen echter allemaal op grote schaal zouden 

worden toegepast in heel Europa, zou dit netto wellicht een verlaging van de totale 

landbouwopbrengst met zich meebrengen. 

De toepassing van deze maatregelen moet worden aangemoedigd door het beleid en door vrijwillige 

ingrepen. Elke regio en elk type landbouwbedrijf zal zijn eigen prioriteiten hebben. In veel gevallen 

zal het logisch zijn om eerst en vooral te kijken naar maatregelen die dienen om alle drie 

doelstellingen te bereiken: een hogere voedselproductie, een lagere bijdrage van de landbouw tot de 

klimaatverandering en een aanpassing aan de klimaatverandering. Deze maatregelen omvatten: 

 beter aangepaste rotaties van akkerbouwgewassen, waaronder een beter beheer van gewas- en 

oogstresten en een lager / optimaal gebruik van meststoffen. 

 een breder gebruik van precisielandbouw 

 een beter beheer van grasland, met een optimaal gebruik van inputs, bescherming van blijvend 

weiland tegen ploegen en correcte begrazing 

 verbeteringen aan het beheer van dierlijke en anorganische meststoffen, zodat de emissies door 

opslag, behandeling en toepassing ervan worden verminderd, en een correct gebruik van 

anaërobe vergisting 

 een selectief gebruik van grondbewerking om de bodem te beschermen, die de bodemstructuur, 

-samenstelling en -biodiversiteit zo min mogelijk verstoort, bijvoorbeeld door vlakploegen 

 de bevordering van tussengewassen – snel groeiende eenjarigen, vooral graangewassen, die zijn 

toegerust om stikstof uit de grond te halen. Ze nemen de overtollige stikstof op die in de bodem 

is achtergebleven na de bemesting van het vorige gewas, worden gemaaid voordat ze volgroeid 

zijn en blijven op het land liggen rotten zodat de opgenomen stikstof vrijkomt voor het volgende 

gewas  

 verandering in landgebruik waar dat nodig is, onder meer omzetting van akkerbouwland in 

grasland, het herstel van waterrijke gebieden en veengrond, selectieve bebossing 

 meer nadruk op energie-efficiëntie, correct gebruik van reststoffen en kleinschalige productie 

van hernieuwbare energie op landbouwbedrijven. 

Veel van deze maatregelen dragen ook bij aan de klimaataanpassing maar er zijn nog andere 
prioriteiten, waaronder een doeltreffender watergebruik, meer contourbouw en minder ploegen op 
hellingen, het meten van het watergebruik, beter gebruik van regenwater, beter risicobeheer, betere 
informatiesystemen over rampen enz. De overlapping van deze maatregelen wordt op een 
vereenvoudigde manier getoond in figuur 2. 
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Figuur 2 Mogelijke synergieën en afwegingen tussen doelstellingen inzake de aanpassing aan de 

klimaatverandering, de vermindering ervan en de voedselproductie 

 

Bron: eigen analyse aan de hand van een aangepaste grafiek (Campbell et al, 2011) 

Figuur 2 Mogelijke synergieën en afwegingen tussen doelstellingen inzake de aanpassing aan de 

klimaatverandering, de vermindering ervan en de voedselproductie 

 

 

Biodiversiteit en landbouw 

Ook de biodiversiteit, de soortenvariëteit en de ecosystemen die de soorten onderling koppelen, is 

van cruciaal belang voor de vooruitzichten van de Europese landbouw, zij het op een andere manier 

dan de klimaatverandering. Grote gebieden van het continent worden al vele honderden of zelfs 

duizenden jaren bewerkt voor de landbouw, en de plaatsen waar tal van plant- en diersoorten leven 

en hun populatiedichtheid zijn daarvan de weerspiegeling Hoewel de biodiversiteit van Europa sinds 

lang afhangt van de landbouw, hangt de landbouw ook af van deze biodiversiteit omdat ze 

bodemsoorten beschermt, schadelijke organismen beheerst en zorgt voor de bestuiving van bloeiende 

gewassen. 

De biodiversiteit in de EU is al tientallen jaren overal snel aan het dalen.  Zo zijn in Europa populaties 

van gewone vogelsoorten die op landbouwgrond leven sinds 1980 naar schatting met 51% gedaald en 

is het aantal vlinders dat op grasland leeft sinds 1990 met bijna 50% afgenomen.  

Voor het verlies van biodiversiteit op landbouwgrond zijn er een aantal oorzaken. De belangrijkste 

daarvan worden vermeld in kader 4. Van bijzonder belang is het verlies sinds de jaren 1950 van 

traditioneel grote gebieden waar aan laagintensieve landbouw werd gedaan, wat vaak gepaard ging 

met het grazen van runderen, schapen of geiten die een cruciale rol vervullen bij het behoud van 

halfnatuurlijke habitats en de soorten die daar leven. Dat verlies van biodiversiteit is begonnen in de 
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meest geïndustrialiseerde landen en heeft zich daarna over het continent verspreid. Reeds lang 

gevestigde landbouwstelsels werden minder gebruikt of opgegeven, bebost of omgezet in 

intensievere landbouw, wat de overblijvende stelsels nog kostbaarder maakt.  

Kader 4  Wijdverspreide veranderingen in de landbouw die leiden tot een verlies aan biodiversiteit 

 teloorgang van gemengde landbouwstelsels en grotere specialisatie  

 verwijdering van natuurlijke habitatkenmerken zoals hagen en bomen 

 grotere toepassing van kunstmest of organische meststoffen 

 toegenomen gebruik van pesticiden 

 drainage van graslanden 

 ploegen en opnieuw inzaaien van graslanden 

 intensievere stelsels voor grazen van vee en beheer van voedergewassen 

 vroeg maaien van gras voor het maken van kuilgras 

 verlengde beploeging en andere bodembewerkingsactiviteiten 

 uitgebreide irrigatie en effecten voor grond- en oppervlaktewater 

 

Hoewel sommige vormen van landbouwintensivering nu worden gewijzigd of strenger worden 

gecontroleerd door de wetgeving, bijvoorbeeld lagere veebezetting in verschillende regio’s, komen 

andere vormen meer naar voren, zoals de verspreiding van maïs op grasland in bepaalde gebieden. 

Toekomstige druk zou de intensivering kunnen opdrijven, vooral als de productie moet stijgen om te 

voldoen aan de grotere wereldwijde vraag. Als genetisch gemodificeerde gewassen bijvoorbeeld op 

grotere schaal worden geteeld, zou dit risico’s met zich meebrengen. Een belangrijke zorg hierbij zou 

zijn dat de genen van genetisch gemodificeerde gewassen naar verwilderde populaties van 

gewassensoorten en hun wilde gewassenfamilies kunnen overgaan, zodat ze invasief worden en 

daardoor de biodiversiteit schade toebrengen.  

De Europese landbouw heeft ook over de grenzen van het continent heen belangrijke effecten op de 

biodiversiteit, voornamelijk omdat een belangrijk aandeel van het veevoeder wordt ingevoerd. De 

uitbreiding van de sojabonenteelt in Brazilië en Argentinië, die grotendeels door de Europese vraag is 

aangedreven, heeft ertoe geleid dat halfnatuurlijke habitats met een grote biodiversiteit door de 

intensivering verloren zijn gegaan, en heeft ook indirect ontbossing – en verdere verarming van de 

soortenrijkdom – veroorzaakt door de veeteelt naar de bossen te verplaatsen. 

Om de achteruitgang van de biodiversiteit op landbouwgrond om te keren, moet er op grote schaal 

actie worden ondernomen. Prioritair daarbij zijn maatregelen die op toereikende schaal geschikte 

habitats handhaven en ter beschikking stellen voor uiteenlopende fauna en flora, om voldoende 

voedselbronnen te verzekeren voor dieren en de mortaliteitsfactoren, bijvoorbeeld door pesticiden en 

het gebruik van machines, te beperken. Toeslagregelingen voor landbouwers die aan vrijwillig 

agrarisch natuurbeheer doen, zijn de belangrijkste maatregel voor de bescherming van de 

biodiversiteit in het GLB en in de EU-begroting in haar geheel. Deze maatregelen zijn nuttig maar 

moeten nauwkeuriger worden gericht op de soortengroepen die er beter van moeten worden en op 

de aard van de landschappen in de regio’s waar ze worden uitgevoerd. De nieuwe ronde 

beleidsmaatregelen voor agrarisch natuurbeheer die tot 2020 zal gelden moet daar beter op zijn 

afgestemd en moet ook duurzamer systemen ondersteunen, zoals biolandbouw en 

landbouwsystemen met een hoge natuurwaarde (HNW). 

Als we de inspanningen ten gunste van de biodiversiteit in het ruimere platteland willen verhogen, 

moeten we grootschaliger en beter gerichte maatregelen treffen voor landbouwgrond. Volgens 

schattingen van een onderzoek in Duitsland is bijvoorbeeld voor ten minste 15 procent van het 

landbouwgebied een actief beheer van de biodiversiteit nodig. Dit zou onder meer bestaan uit het 
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herstel en de instandhouding van semi-natuurlijke landschappen, de extensivering van 10% van het 

intensieve grasland en de toewijzing van 7% van de bebouwbare grond en het grasland aan 

natuurlijker eigenschappen. In Nederland heeft een ander recent onderzoek erop gewezen dat voor 

ten minste 20 procent van het landbouwgebied een actief beheer van de biodiversiteit nodig is.  

Grondsoorten, bestrijding van plagen en bestuiving – waarom de verarming van de diversiteit op 

landbouwgrond ertoe doet 

Voor landbouwers is een aanpak van de biodiversiteitsproblemen geen louter altruïstisch streven. Het 

houdt ook verband met de handhaving van de productiviteit van de landbouwgrond voor de lange 

termijn. Gezonde grondsoorten vervullen een belangrijke agronomische rol en vertonen een zeer 

hoog biodiversiteitsniveau, vooral bij eencelligen zoals bacteriën. Dit leven in de bodem geeft de 

landbouw levensbelangrijke ondersteuning. Deze organismen breken immers plantenresten af, 

leveren nutriënten aan de gewassen en reguleren bodemplagen en ziekten. Maar de biodiversiteit van 

de bodem blijkt in de hele EU onder druk te staan, vooral omdat er organische stof verloren gaat in de 

grondsoorten van het meeste bouwland in Europa.  

Boven de grond leven een heleboel gewervelde en ongewervelde soorten die de natuurlijke vijanden 

zijn van schadelijke organismen, ziekten en onkruid en deze mee binnen de perken helpen houden, 

maar ze zijn aangetast door het gebruik van insecticiden, het verlies van habitat en voedselvoorraden, 

waaronder nectar en stuifmeel uit bloemen. Het lot van de bijen is een belangrijk element van dit 

fenomeen, maar niet het enige.  

Kader 5 Dreigingen voor bijen en bestuivers  

Bestuivers – tamme honingbijen, wilde bijen en tal van andere insectensoorten zorgen voor de 

bevruchting en voortplanting van een heleboel gewassen en wilde planten.  Ze spelen naar schatting 

een belangrijke rol in de groei van 35 procent van de totale Europese voedselproductie, volgens 

gewicht.  De waarde van dit voedsel wordt op jaarlijks 15 miljard euro geschat. 

Blijkbaar komen er al verschillende decennia steeds minder bijen, zowel tamme als wilde soorten, 

voor in grote delen van de wereld, onder meer in veel Europese landen.  Dit vormt een bedreiging 

voor de voedselproductie en de wilde planten die ze bestuiven. Hiervoor kan niet één duidelijke 

oorzaak worden aangewezen, en er zijn regionale verschillen.  Tal van factoren spelen een rol, 

waaronder schadelijke organismen en pathogenen (met name een virusdragende parasitaire mijt, 

Varroa destructor), het gebruik van pesticiden (met name neonicotinoïden) en problemen met de 

hoeveelheid, kwaliteit en diversiteit van het bloemenvoedsel voor bijen, die samenhangen met de 

intensivering van graslandbeheer en akkerbouw. Voor tamme bijen kunnen ook slechte 

imkerijpraktijken en een gebrek aan genetische diversiteit de achteruitgang in de hand werken.  De 

wisselwerking tussen verschillende factoren kan van belang zijn. Populaties andere wilde bestuivers 

kennen ook een achteruitgang waarbij wellicht gelijkaardige factoren een rol spelen.  

Een reeks maatregelen is noodzakelijk om de vele factoren aan te pakken die oorzaak zijn van het 

verlies aan Europese honingbijen en wilde bestuivers. Omdat de interactieve effecten een grotere 

invloed kunnen hebben dan elke factor afzonderlijk, is een geïntegreerde reactie van de overheid, 

imkers, landbouwers, de farmaceutische sector en onderzoekers noodzakelijk.  

Deze reactie dient het volgende te omvatten: uitbreiding van de kennis over de risico's die worden 

gevormd door neonicotinoïden en andere systemische pesticiden; maatregelen om de teelt met het 

oog op varroaresistentie uit te breiden en de beschikbaarheid van betere behandelmethoden te 

verbeteren; en maatregelen die de beschikbaarheid van bloemen voor bestuivers in 

landbouwgebieden vergroten. 
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Aanbevelingen en mogelijke prioriteiten  

Er zijn inherente spanningen in pogingen om de landbouwopbrengst te verhogen en de landbouw 

tegelijkertijd aan te passen aan de klimaatverandering, de emissies van broeikasgassen in de 

landbouw te verminderen en de biodiversiteit op en rond landbouwbedrijven te bewaren.  

Ondanks de uitdagingen is er ruimte voor het behoud van een duurzamer productie en de mogelijke 

toename daarvan na verloop van tijd. De mogelijkheden en prioriteiten voor de toekomst kunnen in 

vier thema’s worden ondergebracht.  

1. Stimulansen geven voor een uit klimaatoogpunt veerkrachtig en biodiversiteitsvriendelijk 

landbouwgrondbeheer 

Landbouwers moeten, via de eerste pijler van het GLB en de programma’s voor 

plattelandsontwikkeling die momenteel worden opgezet, ondersteuning krijgen voor een efficiënter 

gebruik van water, bodem- en energiebronnen en voor het leveren van grotere inspanningen om de 

klimaatverandering te verminderen of aanpassingen door te voeren die inspelen op de 

klimaatverandering. Veel verbeteringen van de doeltreffendheid zullen na verloop van tijd 

economische voordelen opleveren en behoeven geen subsidies. Een belangrijke groep landbouwers 

zal echter hulp nodig hebben met opstartkosten en initiële investeringen.  Goed opgezette en degelijk 

gefinancierde maatregelen voor agrarisch natuurbeheer zijn vereist om de broeikasgasemissies te 

verminderen en de landbouw beter aan te passen aan de klimaatverandering, gaande van een 

selectief lagere veebezetting tot het behoud van onbewerkte, bloemrijke bufferstroken op 

landbouwgrond. Sommige noodzakelijke maatregelen kunnen alleen doeltreffend zijn als ze worden 

toegepast op verschillende landbouwbedrijven in een bepaalde plaats – en niet op afzonderlijke 

bedrijven – bijvoorbeeld het herstel van overstromingsgebieden.   

Er is een combinatie van maatregelen nodig om de resterende Europese gebieden met HNW-

landbouw (met hoge natuurlijke waarde) te behouden.  Dit dient zowel rechtstreekse steun te 

omvatten voor geselecteerde systemen die halfnatuurlijke habitats en hun karakteristieke soorten in 

stand houden, als indirecte steunmaatregelen die voorzien in het levensonderhoud van HNW-

landbouwers, zoals hulp bij de verwerking en het op de markt brengen van hun producten.  

Er is echter ook nood aan een beleid en overheidsfinanciering om het herscheppen van habitats te 

ondersteunen, waarbij begrensde gebieden volledig uit de intensieve landbouw worden gehaald, 

bijvoorbeeld de vernatting van veengronden en het nastreven van ecologische prioriteiten op 

bepaalde intensieve landbouwgrond en grasland, in kleinere en grotere blokken. De lidstaten moeten 

de ecologische aandachtsgebieden die in het nieuwe GLB worden ingevoerd daarvoor gebruiken.  

2. Maatregelen ontwikkelen die niet-duurzame landbouwpraktijken beperken 

Daaronder: 

 zorgen voor naleving van de nitratenrichtlijn en andere EU-wetgeving die het buitensporige 

gebruik van nutriënten indijkt en het beheer ervan verbetert 

 ambitieuze streefcijfers voor de beperking van pesticiden die door verschillende lidstaten zijn 

aangenomen realiseren en de volledige uitvoering van geïntegreerd beheer van schadelijke 

organismen nastreven in overeenstemming met de EU-wetgeving 

 de cross-compliancevereisten van het GLB verder aanwenden om de bescherming en het beheer 

te garanderen van elementen van landbouwgebieden die ten goede komen aan de biodiversiteit 

en de aanpassing aan de klimaatverandering. Deze lat van minimale milieunormen moet hoger 

worden gelegd. 
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3.  Er zorg voor dragen dat innovatie, onderzoek en ontwikkeling met het oog op de verhoging van 

de landbouwproductiviteit in Europa rekening houden met het behoud van de biodiversiteit en 

de aanpassing aan de klimaatverandering 

 Er zijn geïntegreerde benaderingen nodig. Zo mag onderzoek naar verhoging van de 

opbrengsten meer extensieve landbouwsystemen en hun rol in de biodiversiteit en minder 

vertrouwde benaderingen zoals goed beheer van vernatte veengronden niet uitsluiten. 

 Een intensiever onderzoek en een diepgaander beoordeling van de effecten van nieuwe 

landbouwtechnologieën op de biodiversiteit, aanpassing aan en vermindering van de 

klimaatverandering zullen nodig zijn.  

 Meer financiële steun voor onderzoek is dringend nodig om de talrijke factoren aan te pakken 

die de afname van het aantal honingbijen en wilde bestuivers veroorzaken.  

4.  De effecten van de Europese landbouw en de invoer van biobrandstoffen buiten Europa beperken 

Maatregelen op dit vlak zijn onder meer steun van de EU aan intergouvernementele initiatieven om 

wereldwijde milieubeginselen te ontwikkelen en te komen tot overeenkomsten inzake voedsel-, 

vezel- en energieproductie. De EU kan ook haar eigen maatregelen instellen – bijvoorbeeld 

duurzaamheidsnormen voor vaste bio-energie en voor biobrandstoffen en initiatieven voor een 

grotere duurzaamheid van de veevoederproductie in en buiten Europa.  
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6. VOEDSELVERSPILLING EN VOEDINGSGEWOONTEN 

Een drastische vermindering van de voedselverspilling zou belangrijk kunnen zijn om de EU in staat 

te stellen een grotere bijdrage te leveren aan het voeden van de groeiende wereldbevolking. Een groot 

gedeelte van de in de EU-27 geteelde gewassen en het voedsel dat er wordt geconsumeerd gaat 

verloren. Als deze overlappende verliezen fors kunnen worden ingeperkt, zou de behoefte om meer 

voedsel te telen in Europa en elders – met alle uitdagingen voor de duurzaamheid van dien – in 

verhouding verminderen.  

Niet alleen de inefficiëntie van de voedselverspilling, ook de manier waarop voedsel verloren gaat 

veroorzaakt enige directe milieuschade. Meer dan een derde van het gemeentelijke vaste afval komt 

in de EU-landen nog altijd op een stortplaats terecht;  voedselafval is een grote fractie van dit afval en 

het rot anaëroob op stortplaatsen waar het methaan produceert, een krachtig broeikasgas dat 

bijdraagt tot de klimaatverandering. Er is aanzienlijk meer indirecte milieuschade gemoeid met het 

telen, verwerken en verdelen van alle voedsel dat uiteindelijk verloren gaat. Het vergt ook grote 

hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen, waarvan er sommige al overbelast zijn, in Europa en 

daarbuiten. 

In 27 lidstaten van de EU zijn al verschillende nationale onderzoeken naar voedselverspilling gedaan 

en ook een aantal pan-Europese studies hebben het licht gezien, maar de hoeveelheid voedsel die in 

Europa wordt verspild moet beter worden geschat. De toeleveringsketens die in de 

geïndustrialiseerde landen voedsel van grond tot mond brengen zijn lang en ingewikkeld en het 

voedselaandeel dat verloren gaat varieert van land tot land en volgens voedseltype.  De 

voedselverspilling in Zuid- en Oost-Europa is globaal genomen veel minder bestudeerd. Bovendien 

hanteren deskundigen verschillende definities van voedselverspilling en is verspilling en verlies 

doorheen de toeleveringsketen op verschillende wijzen gemeten, zodat het lastig is om de diverse 

onderzoeken met elkaar te vergelijken.  

Uit het onderzoek kunnen we alvast leren dat het belangrijk is om een onderscheid te maken tussen 

voedselverlies en voedselverspilling. ‘Voedselverlies’ verwijst naar voedsel dat voor menselijke 

consumptie is geproduceerd maar dat om allerlei redenen uit de toeleveringsketen verdwijnt; het kan 

uiteindelijk echter wel nog als voedsel of voor andere doeleinden worden gebruikt. 

‘Voedselverspilling’ is een subcategorie van ‘voedselverlies’ en verwijst naar voedsel dat geschikt is 

voor menselijke consumptie maar waarvan bekend is dat het wordt weggegooid en dus nooit wordt 

geconsumeerd.  

Er zijn weliswaar geen gedetailleerde, vergelijkbare gegevens voor de gehele EU-27 beschikbaar, 

maar toch is het duidelijk dat tijdens alle belangrijke stappen van de toeleveringsketen een 

hoeveelheid voedsel verloren gaat en wordt verspild – tijdens de teelt en de oogst, tijdens de 

behandeling en opslag na de oogst, tijdens de verwerking en verpakking, tijdens de distributie door 

de groot- en kleinhandel en, tot slot, nadat het voedsel bij de mensen thuis of in restaurants, 

snackbars, hotels en kantines is aanbeland.  

Volgens het onderzoek in opdracht van STOA zou in de 27 EU-lidstaten jaarlijks 138 miljoen ton 

voedsel worden verspild in de volledige toeleveringsketen, terwijl er in totaal jaarlijks ongeveer 770 

miljoen ton primaire voedingsmiddelen worden geproduceerd. Dit betekent dat het equivalent van 

ruwweg een zesde van de EU-productie verloren gaat, of circa 280 kilogram per hoofd per jaar. 

Ramingen voor de afzonderlijke lidstaten gaan van 398 kilogram per hoofd (Nederland) tot 171 kg 

per hoofd (Slowakije). 

Een recente raming voor het Verenigd Koninkrijk heeft aangetoond dat de gezinnen jaarlijks voor 

ongeveer 14 miljoen euro aan voedsel weggooien. Vlees en vis worden tot de hoogste economische 

verliezen gerekend, hoewel van deze voedseltypes nog het kleinste aandeel verloren gaat.  

In Duitsland gaan vooral fruit en groenten verloren, gevolgd door graan- en zuivelproducten, vooral 
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brood en melk, zoals blijkt uit figuur 3 hieronder.  Hoewel vleesproducten het minst worden verspild, 

is hun materiële voetafdruk en dan vooral hun koolstofvoetafdruk veel hoger dan die van andere 

producten. Ook zuivelproducten zijn gekoppeld aan een hoog verbruik van hulpbronnen.  

Figuur 3: Voedselverspilling in Duitsland met de materiële en koolstofvoetafdruk, volgens 

productgroep 

 

 Bron: Göbel et al. 2012, blz.105  

 

Onderzoek wijst uit dat het grootste verlies in Europa tegenwoordig plaatsvindt in de laatste fase, die 

van de consumptie, vooral bij de mensen thuis en in de horeca, waar ongeveer de helft van alle 

voedselverspilling plaatsvindt. Een derde gaat verloren tijdens de landbouwproductie, voornamelijk 

tijdens de oogst of wanneer landbouwers om diverse redenen geen volledig volgroeide 

voedingsgewassen oogsten, bijvoorbeeld als het weer tegenzit, als de gewassen het niet goed doen of 

de prijzen erg laag zijn. Kleinere verliezen doen zich voor tijdens de behandeling en opslag na de 

oogst, tijdens de verwerking en verpakking en bij de distributie door de groot- en kleinhandel. Op te 

merken valt echter dat ruwweg de helft van de verspilling in de laatste fase, die van de consumptie, 

in het algemeen niet te vermijden valt - de consument kan niet anders dan groenteschillen, eierschaal 

en beentjes of visgraten weggooien.  

De complexe voedselsystemen van de geavanceerde geïndustrialiseerde landen zijn in veel opzichten 

bijzonder efficiënt. Ze maken gebruik van een brede waaier technieken om voedsel te bewaren en 

beschikken over de nodige infrastructuur om levensmiddelen snel bij de consument te brengen, zodat 

er zo weinig mogelijk voedsel verloren gaat. Tegelijkertijd kunnen de marketinginstrumenten die 

onafgebroken in de kleinhandel worden ingezet om de omzet te verhogen, bijvoorbeeld “twee halen, 

één betalen", leiden tot grotere verspilling door de consumenten.   

De verwachtingen van de consument, namelijk versheid en levensmiddelen die er perfect uitzien, die 

door de supermarktketens worden overgebracht, kunnen er ook toe leiden dat grote hoeveelheden 

voedsel worden verspild. Als de Europese consument zich niet beter bewust gaat worden van dit 

thema, zal er mogelijk steeds meer voedsel worden verspild omdat de gezinnen kleiner worden en de 

consumenten verstedelijken en meer geld te besteden hebben. Er zijn dus verschillende redenen om 

voorrang te verlenen aan dit vraagstuk.  

Er zijn veel mogelijkheden om de voedselverspilling tegen te gaan. Tien daarvan worden besproken 

in kader 6. Ze bouwen voort op wat nu al wordt ondernomen om dit probleem aan te pakken en er 

zijn verschillende actoren bij betrokken, van de Europese Commissie tot de nationale overheid en de 

voedingssector. Verschillende mogelijkheden hebben in de praktijk hun doeltreffendheid al bewezen. 
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De voedings- en genotmiddelenindustrie 

De Europese voedings- en genotmiddelenindustrie is de grootste secundaire sector in de EU op het 

vlak van economische omzet, aantal werknemers en bedrijven. Deze sector vervult een belangrijke rol 

bij het bereiken van een duurzamer voedselsysteem, niet in het minst doordat hij 

hulpbronnenefficiëntere productie- en distributiebedrijven in het leven kan roepen. Dit houdt niet 

alleen in dat er minder afval wordt geproduceerd en dat er zuiniger met inputs, zoals water en 

energie, wordt omgegaan maar ook dat er aandacht wordt besteed aan de voedselkwaliteit en een 

optimale controle van de omgevingscondities waarin de levensmiddelen worden opgeslagen en 

vervoerd (temperatuur en vochtigheidsgraad). Daarvoor zijn er nieuwe technieken beschikbaar. Er 

kan veel worden bereikt als het beheer van de voedselketen en de communicatie worden verbeterd, 

onder meer door het gebruik van modern risicobeheer en instrumenten en systemen voor 

operationele excellentie. Algemeen wordt aangenomen dat de processen in de EU reeds doeltreffend 

gestroomlijnd zijn, maar de innovatieleiders in de sector tonen aan dat er forse besparingen kunnen 

worden gerealiseerd.  

Het opmerkelijke innovatieniveau in de voedingssector zou ook meer gericht kunnen worden naar 

doelstellingen in verband met wereldwijde duurzaamheid en de vermindering van ziekten die met 

voedingsgewoonten te maken hebben. Nieuwe generaties van plantaardige alternatieven voor vlees, 

bijvoorbeeld, vergen veel lagere inputs van hulpbronnen en leveren een steeds hogere kwaliteit en 

smakelijker eiwitten op. De aanvaarding door de consument is nog altijd een beperkende factor, maar 

het wordt steeds beter mogelijk om de smaak en textuur van vlees na te bootsen. 

Transparante en goed geïntegreerde voedselketens op basis van grondstoffen die op verantwoorde 

wijze zijn aangevoerd zullen eerder het vertrouwen van de consument winnen en zowel de 

voedselzekerheid als de duurzaamheid verbeteren. Een gebrek aan transparantie wekt wantrouwen 

op. Eerlijke handel met leveranciers en de verwerkende sector in de ontwikkelingslanden zal steeds 

belangrijker worden voor het opbouwen van een krachtige en eerlijker toeleveringsketen.  
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Kader 6 Tien mogelijkheden om de voedselverspilling te bestrijden 

Streefcijfers bepalen  

Uit hoofde van de Europese Kaderrichtlijn afval zijn de EU-lidstaten al verplicht om tegen 2013 

plannen voor de preventie van voedselverspilling vast te stellen. Als onderdeel van deze plannen 

zouden de lidstaten verplichte streefcijfers voor de beperking van voedselverspilling kunnen bepalen 

en daarbij het voedselverlies en de voedselverspilling langs de gehele voedselketen monitoren.  De 

afzonderlijke sectoren, zoals de industrie en de detailhandel, dienen vrijwillige verbintenissen 

betreffende de beperking van de voedselverspilling overeen te komen. Deze stappen zouden een 

Europabreed initiatief kunnen ondersteunen in het kader van het stappenplan naar een 

hulpbronnenefficiënt Europa.    

Verbetering van de gegevensbasis 

Er kunnen alleen maar streefcijfers worden bepaald of effectief behaald als er betere gegevens 

beschikbaar komen.  Een overeengekomen definitie van voedselverspilling, waarbij een onderscheid 

wordt gemaakt tussen vermijdbare en onvermijdelijke verspilling, moet in het EUROSTAT-kader 

worden opgenomen.  De methoden die de EU-27 hanteren voor het verzamelen en berekenen van 

gegevens over voedselverspilling moeten worden gestandaardiseerd, en in alle belangrijke schakels 

van de voedselketen moeten passende gegevens worden verzameld. 

Herziening van de EU-wetgeving inzake voedselveiligheid 

Het huidige stelsel van verordeningen in verband met de voedselveiligheid dat pesticiden, 

verontreinigende stoffen, verpakking en opslag bestrijkt, moet worden herzien om na te gaan welke 

bepalingen niet bijdragen tot de bescherming van mensenlevens en gezondheid maar wel leiden tot 

onnodige voedselverspilling. Verder onderzoek is nodig om te kijken waar de huidige voorschriften, 

waaronder specifieke normen, kunnen worden herzien zonder de voedselveiligheid in het gedrang 

te brengen. 

Aanpassing van Europese marketingnormen 

De intrekking van bepaalde EU-marketingnormen voor bepaalde levensmiddelen in 2009 heeft niet 

geleid tot de gewenste resultaten, namelijk vermindering van de voedselverspilling en uitbreiding 

van de keuze voor de consument. Verdere hervormingen moeten worden overwogen, waarbij 

normen op basis van het uiterlijk van levensmiddelen worden vervangen door normen betreffende 

eigenschappen zoals smaak, zuiverheid, voedingswaarde en teeltomstandigheden.  

De datumetikettering van voedsel stroomlijnen 

Onder de consumenten bestaat verwarring over het verschil tussen de THT-datum en de uiterste 

consumptiedatum op de verpakkingen en dit kan ertoe leiden dat veilig, eetbaar voedsel wordt 

weggegooid.  De verordeningen die deze etikettering schragen moeten verder worden herzien met 

het oog op de afschaffing van sommige etiketten voor bepaalde levensmiddelen, in combinatie met 

informatiecampagnes door de overheid en de kleinhandel; Er moet meer worden gedaan om 

kortingen aan te bieden voor levensmiddelen die dicht bij de vervaldatum komen. 

Werkstromen en ketenintegratie verbeteren 

Betere praktijken, betere technieken, een geavanceerder risicobeheer en meer coördinatie en 

integratie van de verschillende schakels van de vaak lange toeleveringsketen kunnen allemaal 

bijdragen tot de vermindering van de voedselverspilling nadat het voedsel de boerderij verlaten 

heeft en voordat het de consument bereikt. De overheid dient doeltreffender werkstromen en betere 

coördinatie te ondersteunen, bijvoorbeeld met adviesprogramma’s. 
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Bewustmakingscampagnes 

De nationale overheden zouden samen met de kleinhandel en de horeca bewustmakingscampagnes 

moeten voeren die zijn gericht op verschillende groepen om zo de consument ertoe aan te sporen 

minder voedsel te verspillen.  Het vraagstuk zou bijvoorbeeld uitgebreider in de leerstof op school 

aan de orde moeten komen dan nu het geval is.  

Beoordeling van technologische ontwikkelingen 

Een brede waaier geavanceerde technieken, waaronder informatietechnologie, spelen nu al een 

cruciale rol in de organisatie van de voedselketen en ze kunnen mogelijk nog meer resultaten boeken 

bij de bestrijding van de voedselverspilling. Ontwikkelingen zoals slimme etiketten op de 

verpakking, slimme koelkasten, slimme winkelwagentjes in de supermarkt of slimme vuilnisbakken 

zijn nog niet ontwikkeld of staan in de kinderschoenen, maar kunnen een rol spelen. Er is onderzoek 

nodig om na te gaan in welke mate ze kunnen bijdragen tot een beperking van de voedselverspilling.  

Bestrijding van voedselverlies in de horeca 

Deze sector kan de verspillng op verschillende manieren tegengaan. Restaurants en kantines zouden 

de consument bijvoorbeeld de keuze kunnen geven tussen verschillende portiegroottes in plaats van 

één standaardportie die voor sommige mensen veel te groot is, en daar ook verschillende prijzen 

voor aanrekenen.  

Bevordering van programma's voor de herverdeling van voedsel 

Het is onvermijdelijk dat aan het einde van de voedselketen voedseloverschotten blijven bestaan. 

Waar mogelijk, moeten deze via liefdadigheidsinstellingen en ‘voedselbanken’ beschikbaar worden 

gesteld aan mensen in armoede. Er moet worden gepleit voor juridische wijzigingen die donor-ngo’s 

die dit voedsel aan mensen in armoede bezorgen beschermen tegen aanklachten wegens het 

onbewust verspreiden van onveilig voedsel. 

 

Duurzamer voedingsgewoonten  

Het gemiddelde Europese dagelijks eten heeft een grote milieuvoetafdruk. In de EU is de consumptie 

van vlees, zuivel, eieren en vis ongeveer dubbel zo groot als het wereldgemiddelde. Voedsel 

afkomstig van intensieve dierlijke productie heeft veel grotere gevolgen voor het milieu dan 

plantaardig voedsel, waaronder broeikasgasemissies, een hoog waterverbruik, en verontreiniging 

door ammoniakuitstoot en nitraatuitspoeling. Als de bevolking van de EU haar vlees- en 

zuivelconsumptie zou verminderen, zou het mogelijk zijn om forse milieuwinsten te behalen.  Er zijn 

echter tal van obstakels die ingrepen in de voedselkeuze van de burger beletten, en om verandering 

teweeg te brengen zullen er politiek aanvaardbare beleidsmaatregelen moeten worden ontwikkeld, 

maar dat kan alleen geleidelijk aan en met de nodige gevoeligheid.  Het zal daarbij moeten gaan om 

een consistente en langdurige combinatie van maatregelen, waaronder bewustmaking, grotere 

aanvaarding van economische prikkels, en ‘aanporren' tot zinvolle verandering.   
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7. AFVAL EN RESTSTOFFEN UIT DE LANDBOUW, BOSBOUW EN 

VOEDINGSSECTOR INZETTEN 

Onvermijdelijke afval- en reststoffen zijn ook een hulpbron. Een van de vijf onderzoeken in opdracht 

van STOA heeft drie stromen biologische hulpbronnen geanalyseerd: voedselafval, oogstresten en 

bosrestanten. Dierlijke mest en stedelijk afvalwater, die ook mogelijkheden bieden, werden niet in het 

onderzoek opgenomen. De betrokken stoffen zijn zeer heterogeen en variëren qua droge stof, energie-

inhoud en chemische samenstelling.  Hun mogelijke beschikbaarheid in Europa werd beoordeeld op 

het vlak van hun energie-inhoud, die ongeveer 46 exajoule (EJ) bedroeg. Hun relatieve belang wordt 

in de onderstaande tabel weergegeven.    

 

Beschikbaarheid van afval- en reststoffen op het vlak van energie-inhoud 

Beschikbaarheid  

(exajoule (EJ) per jaar) 

Laagste raming Hoogste raming 

Voedselafval 0,22 

Landbouwresiduen 0,8 3,6 

Primaire bosrestanten 0,8 2,7 

Totaal 1,82 6,52 

   Aandeel van uiteindelijk 

energieverbruik in de EU 

(procent) 

3,9% 14,1% 

 

De drie hulpbronnenstromen zouden samen een mooie bijdrage kunnen leveren van vier tot veertien 

procent van de totale energietoevoer voor de EU, waarbij een klein en afnemend aandeel afkomstig is 

van voedselafval. Deze schattingen hangen echter samen met verschillende belangrijke 

onzekerheden. Er bestaat geen geharmoniseerde definitie van voedselafval in Europa, noch van 

oogst- of bosrestanten. Er zijn ook grote verschillen in de ramingen over de hoeveelheid reststoffen 

die er beschikbaar zijn op grond van de bestaande gebruiksvormen, en over de haalbaarheid en 

aanvaardbaarheid van de winning ervan, gezien de ecologische en economische beperkingen.  

Enkele belangrijke belemmeringen voor de inzet van de stoffen op deze schaal zijn:  

 de heterogeniteit van de stoffen en het gebrek aan transparante markten 

 de verspreiding over het hele grondgebied, op de terreinen van een zeer groot aantal 

landbouwbedrijven en bossen, en voor voedselafval, bij miljoenen gezinnen  

 de oogst- en bosrestanten bevinden zich vaak op afgelegen en ontoegankelijke plaatsen  

 de kosten voor inzameling, scheiding en gebruik zijn vrij hoog omdat deze stoffen doorgaans 

bulkgoederen met een relatief lage waarde zijn, die daarom niet ver kunnen worden 

vervoerd zonder dat daarbij de kosten en het energieverbruik in verhouding enorm stijgen. 

Het is daarom van groot belang dat de strategische plaats waar de eerste stap van de 

verwerking plaatsvindt relatief dichtbij is  

 er ontstaat ongerustheid over de duurzaamheid, vooral omdat een voldoende volume aan 

reststoffen terug in de bodem moet worden gebracht om daar de organische stof op peil te 

houden zodat de bodem zijn functies kan vervullen, zowel op akkerland als in bosgebied 
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 gezien de relatief hoge kostprijs voor het inzamelen van sommige stoffen en voor het 

inrichten van een eerste generatie bioraffinaderijen op commerciële schaal, is een sterke reeks 

beleidssignalen noodzakelijk om investeerders aan te moedigen. Die moet nog worden 

gerealiseerd. Het huidige EU-beleid verstoort de markt ten gunste van bio-energie.  

 

Omzettingstechnieken – thermochemische en biochemische trajecten 

De technologie voor de omzetting van biomassa wordt grotendeels goed begrepen en is al lang 

ingeburgerd, maar er staan ook nieuwe technieken op stapel.  Voor biomassa is doorgaans een 

fysische voorafbehandeling nodig, bijvoorbeeld om bestanddelen van elkaar te scheiden, te drogen, 

hakken en pelletiseren. Daarna volgt de verwerking een thermochemisch traject, afhankelijk van de 

grote verwerkingshitte, zoals hydrogenering, vergassing of pyrolyse. Of de verwerking volgt een 

biochemisch traject waarbij gebruik wordt gemaakt van biologische agentia als gisten, bacteriën, 

algen en enzymen die de grondstof extraheren of omzetten in de gevraagde producten. De drie 

belangrijkste biochemische trajecten zijn transesterificatie, fermentatie en fractionering.  

Een interessante mogelijkheid is het gebruik van hybride thermochemische / biochemische 

benaderingen waarbij de grondstof wordt vergast tot een syngas dat vervolgens kan worden omgezet 

in scheikundige stoffen met behulp van micro-organismen die syngas kunnen laten fermenteren tot 

economisch aantrekkelijke scheikundige stoffen. Deze aanpak wordt momenteel al ontwikkeld voor 

brandstofethanol (bijvoorbeeld door Coskata en Ineos Bio) en enkele andere bedrijven, voor de 

productie van PHA, polyolen en propeen.  

De producten die het resultaat zijn van deze diverse processen zijn: brandstoffen voor verwarming, 

vervoer en luchtvaart, elektriciteit, van gisting afgeleide scheikundige stoffen, op maat gemaakte 

chemische producten, polymeren en een hele reeks chemische tussenproducten. Deze chemische 

stoffen worden op hun beurt gebruikt in een heleboel toepassingen. De markt voor biokunststoffen 

groeit bijzonder snel. 

Duurzaamheidsvraagstukken 

Een volledig inzicht in de duurzaamheidsvraagstukken is essentieel voordat er maatregelen komen 

om het gebruik van afval- en reststoffen in de bio-economie te versnellen. Dit is een actief 

onderzoeks- en discussiegebied, met een snel evoluerende en complexe agenda. Er kunnen vijf 

belangrijke vraagstukken worden afgebakend.  

 Effecten voor het klimaat zijn van bijzonder belang aangezien de beweegredenen van de 

overheid om het gebruik van biomaterialen voor energie en andere toepassingen te 

ondersteunen grotendeels zijn gestoeld op de bijdrage die daardoor kan worden geleverd aan de 

verzachting van de klimaatverandering. Dit moet nauwkeurig worden gemeten aan de hand van 

goed gefundeerde levenscyclusanalyses (LCA’s). Verschillende omzettingstrajecten voor 

biomassa uit afval- en reststoffen brengen forse besparingen in emissies met zich mee, maar dat 

doen ze niet allemaal en een duidelijke empirische onderbouwing is daarom essentieel. De 

verzachtingseffecten zijn doorgaans beter voor afval- en reststoffen dan voor (voedings-

)gewassen, vooral als de indirecte veranderingen in landgebruik (ILUC) worden meegerekend.  

 Algemene hulpbronnenefficiëntie. De schaal van BKG-besparingen kan aantoonbaar worden 

vergroot, in veel gevallen door biomassa te gebruiken voor de productie van passende 

biogebaseerde materialen in plaats van ze te verbranden voor de terugwinning van energie. In 

principe bestaat de aanpak er bij voorkeur in om verschillende biomassatoepassingen te 

combineren in een 'cascade' van verschillende gebruiksvormen. Dit is bijzonder belangrijk in het 

geval van biomassa uit de bosbouw. Het eerste gebruik van hout uit een bos zou dan 

bijvoorbeeld een duurzame toepassing zijn, zoals timmerhout in een gebouw. Wanneer dit 

versleten is, zou het voor secundaire doeleinden kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld in de 

vorm van panelen, en pas in een laatste stadium zou het als brandstof kunnen dienen. 
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Bovendien toont onderstaande figuur aan dat het gebruik van biomassa voor energie, in het 

algemeen en in verband met de effecten voor energie en klimaat, de laagste toegevoegde waarde 

oplevert. Prioritaire toepassingen gaan naar farmaceutica en fijnchemie aan de top van de 

piramide.   

 

Figuur 4 De biomassawaardepiramide 

 

Bron: Bewerkt op basis van Eickhout (2012), 

http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/ 

  

Onderzoeksbevindingen tonen aan dat biomateriaal niet altijd en niet ondubbelzinnig betere 

prestaties levert dan vaste en gasvormige biomassa voor de productie van elektriciteit en 

warmte.  Een meta-analyse van LCA’s wijst er echter op dat, wanneer biomassa in cascadering 

wordt gebruikt, er gemiddeld een bijkomende daling van 10 tot 20 ton CO2-equivalent/hectare 

kan worden gerealiseerd. Dit onderstreept het belang van de cascadering van het 

biomassagebruik en suggereert dat energietoepassingen van biomassamateriaal zo mogelijk 

gaandeweg moeten worden gecombineerd met andere toepassingen.  Daarom moet de 

onevenwichtigheid van het huidige beleidskader opnieuw worden bekeken. Momenteel geeft dit 

forse steun aan bio-energie maar niet aan andere producttrajecten waarbij van biomassa gebruik 

wordt gemaakt.  

 Bodem:  de belangrijkste overweging in verband met de bodem is dat als er steeds meer resten 

van landbouwgewassen en bosrestanten worden weggehaald dit negatieve effecten kan hebben 

voor de organische stof in de bodem, de bodemstructuur en –diversiteit. Dit is een ernstige zaak 

aangezien de Europese bodem op veel plaatsen al achteruitgegaan is. Rekening houden met de 

plaatselijke omstandigheden is van cruciaal belang. Het aanvaardbare volume van graanstro dat 

van de akkers wordt verwijderd zal bijvoorbeeld sterk variëren.  Het boekhoudkundig kader 

voor de BKG van de richtlijn hernieuwbare energie sluit wijzigingen van koolstofvoorraden in 

de bodem uit die veroorzaakt worden door de winning van reststoffen, aangezien deze tot de 

inzameling ervan worden beschouwd als 'nulemissies’. Dit moet opnieuw worden bekeken.  

 Water: biogebaseerde producten die zijn afgeleid van afval- en reststoffen moeten de meeste 

effecten vermijden die gekoppeld zijn aan de productie van gewassen voor gebruik als 

grondstof. In het algemeen zullen ze daarom een lagere “watervoetafdruk” hebben.  De 

toenemende extractie van reststoffen uit de akker- en bosbouw moet echter dusdanig worden 

http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/
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beheerd dat watererosie wordt voorkomen en dat het waterhoudend vermogen ten gevolge van 

wijzigingen in de bodemstructuur wordt beschermd. 

 Biodiversiteit: er is minder bekend over de effecten van de grootschaliger verwijdering van 

reststoffen uit de land- en bosbouw in Europa op de biodiversiteit. Ongeschikte prakijken 

zouden echter schadelijk kunnen zijn voor oppervlaktehabitats en voor fauna en flora in de 

bodem. De gevolgen van de verwijdering van landbouwreststoffen op de fauna, flora en 

schimmelculturen in de bodem zijn nauw verwant aan de effecten op organische stof in de 

bodem. Meer onderzoek en passende richtsnoeren en normen zijn nodig om ingrijpende 

schaalvergrotingen in het gebruik van rest- en afvalstoffen te begeleiden.    

 

Verdere maatregelen 

Innovatieve biogebaseerde trajecten op basis van afval- en reststoffen zijn veelbelovend en moeten 

verder worden ontwikkeld, vooral omdat Europa het voortouw zou kunnen nemen in enkele van 

deze technieken. Er zijn overtuigende argumenten die verdere collectieve maatregelen rechtvaardigen 

om de ontwikkeling van deze sector te stimuleren. Er zijn echter ook veel onzekere factoren voor 

investeerders en leveranciers. Daarom moet er eerst en vooral transparantie en betere informatie 

komen over de beschikbaarheid van afval- en reststoffenstromen, de mogelijkheden om deze te 

verwerken en de voordelen voor de consument. Omdat biogebaseerde economische ontwikkelingen 

per definitie altijd in wisselwerking staan met de ecosystemen, moet er daarnaast een degelijk 

gemotiveerde en zichtbare zekerheid bestaan dat de bioproducten vanuit milieuoogpunt echt de 

voorkeur verdienen wat betreft de BKG-emissies of andere omschreven milieuvariabelen in 

vergelijking met hun op fossiele bronnen gebaseerde tegenhangers.  Ook mogen ze geen grote 

effecten hebben op het water, de bodem en de biodiversiteit. Dit vergt sterke 

duurzaamheidsgaranties. De beleidsmaatregelen kunnen in drie thema’s worden ondergebracht. 

De belangrijkste mogelijkheden voor de inzet van afval- en reststoffen als grondstof zijn: 

 een optimaal gebruik maken van beschikbare ondersteunings- en adviesmaatregelen voor 

grondbeheerders (bv. in het kader van het beleid voor plattelandsontwikkeling van het GLB);  

 de scheiding en ophaling van voedselafval verbeteren en de wetgeving inzake het gebruik ervan 

voor anaërobe vergisting opnieuw bekijken;  

 een regionale aanpak voor de ontwikkeling van biomassa volgen, bv. in de toewijzing van 

locaties voor nieuwe bio-energie- of bioraffinage-inrichtingen. 

Van demonstratie overschakelen naar commercialisering van bioraffinaderijen die afval- en 

reststoffen gebruiken. Daarvoor zijn de belangrijkste mogelijkheden: 

 financiering verstrekken om selectieve grootschalige demonstraties of eerste voorzieningen in 

hun soort op te zetten (daarvoor is wat overheidsgeld nodig);  

 de marktgedreven vraag voor biogebaseerde producten bevorderen met behulp van normen en 

etiketten voor biogebaseerde producten; 

 een beleidskader vaststellen dat meer steun verleent door maatregelen die: 

o de steun voor conventionele biobrandstoffen op basis van voedergewassen terugschroeven; 

o een Richtlijn biohulpbronnen overwegen als geïntegreerde reeks doelstellingen en beginselen 

voor het efficiënte gebruik van biomassa als voedsel, energie en materiaal; 

o prikkels invoeren om biomassa op het einde van de levenscyclus aan te wenden voor 

energiegebruik; 

o subsidies voor fossiele brandstoffen geleidelijk afschaffen en in plaats daarvan biogebaseerde 

grondstoffen stimuleren. 

Om de ecologische duurzaamheid van het gebruik van afval- en reststoffen te garanderen: 
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 ecologische garanties invoeren om de afvalhiërarchie te eerbiedigen – de eerste prioriteit is het 

vermijden van afval; 

 voorkomen dat de koolstof in de bodem uitgeput geraakt door: 

o normen voor exploitanten van bioraffinaderijen met betrekking tot de bodem en 

broeikasgasemissies (directe en indirecte); 

o versterkte bescherming van organische stof in de bodem als onderdeel van de cross-

compliancebepalingen van het GLB; 

o uitbreiding van het boekhoudkundig kader voor de BKG van de richtlijn hernieuwbare 

energie met wijzigingen van de koolstofvoorraden in de bodem; 

o uitbreiding van de duurzaamheidscriteria van de richtlijn hernieuwbare energie met andere 

vormen van bio-energie en biogebaseerde producten. 

Duidelijke duurzaamheidswaarborgen moeten worden beschouwd als middelen om de onzekerheid 

over de nodige milieuprestaties te verminderen en zijn daarom uiteindelijk gunstig voor het 

aantrekken van investeringen.  
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8. CONCLUSIES  

De vijf hier samengevatte onderzoeken erkennen de sterke punten van de EU als belangrijke 

voedselproducent met diverse en productieve landbouwsystemen, een hoog niveau van 

vaardigheden en investeringen, belangrijke onderzoeksinstellingen en grote mogelijkheden voor 

innovatie. Samen hebben ze enkele belangrijke uitdagingen aangeduid waarmee Europa zal worden 

geconfronteerd omdat het een rol speelt in een krachtiger wereldwijd agrovoedingssysteem. Deze rol 

is niet de productie verhogen om het voedselgebrek in armere landen te lenigen maar wel een sterke 

en duurzame middelenbron tot stand brengen met een grotere capaciteit om natuurlijke hulpbronnen 

te produceren en te bewaren.  

In de komende decennia moet de EU eerst het volgende vaststellen en daarna aantonen: 

 hoe hoge opbrengsten op duurzame wijze kunnen worden gehandhaafd en zelfs verhoogd, 

waarbij ten volle gebruik wordt gemaakt van kennisintensief landbeheer; 

 hoe het beleid beter kan worden geregeld om landbouwers stimulansen te geven en te eisen dat ze 

de verontreiniging en druk op de natuurlijke hulpbronnen verminderen terwijl ze hun levering 

van ecosysteemdiensten vergroten;  

 hoe belangrijke mogelijkheden voor het beperken van afval en schadelijke overconsumptie 

kunnen worden aangewend en hoe gezonde voedingsgewoonten ingang kunnen vinden, onder 

meer een matiger consumptie van dierlijke producten; 

 hoe de wereldwijde voetafdruk van Europa op het gebied van voedselvoorziening kan worden 

verkleind, waardoor het evenwicht van de binnenlandse opbrengst wordt aangepast aan een 

duurzaamheidslogica en aan wijzigingen op de markt; 

 hoe het energiebeleid en de rol van bio-energie in het bijzonder kunnen worden afgestemd op de 

vraag naar landbouwproductie en duurzaam landgebruik, waarbij de keuze eerst en vooral gaat 

naar het gebruik van afval- en reststoffen.   

Het verslag brengt een flink aantal mogelijkheden en aanbevelingen samen die door de Europese 

instellingen en een aantal andere actoren in de openbare en particuliere sector ter hand kunnen 

worden genomen. Ze tonen aan dat er op het stuk van deze ambitieuze agenda vooruitgang kan 

worden geboekt en dat er een rol is weggelegd voor landbouwers, consumenten, 

voedingsdeskundigen, voedingsverwerkende bedrijven en kleinhandelaars, energieleveranciers, 

afvalbeheerders en beleidsmakers. Het overheidsbeleid in Europa vervult een bredere rol bij het 

sturen van het landbouw- en voedselsysteem dan in veel andere delen van de wereld en dit geeft de 

EU de mogelijkheid om het voortouw te nemen als zij dat wenst.  

Voor klimaatverandering maakt de Europese Unie gebruik van een stappenplan dat de evolutie van 

het beleid moet brengen naar het koolstofvrije niveau dat tegen 2050 gerealiseerd moet zijn.  

 Op het vlak van landbouw en voedselvoorziening zijn de doelstellingen en streefcijfers minder 

nauwkeurig, maar er kunnen scenario's voor de langere termijn worden geschreven en beleidskaders 

voor de toekomst worden ontwikkeld. Dit zou de vele afzonderlijke beleidsmaatregelen die de 

volgende generatie van agrovoedselmaatregelen vormen in de juiste richting helpen sturen. Ze 

omvatten de acties die nodig zijn om het huidige "groenere" GLB en de opvolger ervan in 2021 uit te 

voeren. De hierbij genomen beslissingen zullen een sterk signaal geven over de richting die de EU wil 

uitgaan.  

Op kortere termijn kan de Europese Unie voortbouwen op een evoluerende reeks 

gemeenschappelijke beleidslijnen inzake milieu en landbouw. Het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid werd onlangs hervormd met de bedoeling om grotere nadruk te leggen op het milieu 

en op innovatie. Sommige lidstaten die dat willen doen krijgen zo de mogelijkheid om de volgende 

zeven jaar een koerswijziging in te zetten terwijl de financiering binnen het GLB nog substantieel is.   
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