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Agro-ecologie onder vuur?

Esmeralda Borgo, BioForum en Voedsel Anders
Voor Landwijzer, Gent, 03/06/19

Agro-ecologie (in mensentaal)

betekent voedsel produceren op een manier 

die écht duurzaam is:

Lokaal, met oog voor natuur, bodem en 

kringloop,

Met respect voor de rechten, de kennis en de 

noden van de mensen die het produceren en 

consumeren.
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Agro-ecologisch?

Biologisch?

Gangbaar?

Productivistisch?

Relatie agro-ecologie – bio?

• Gedeeltelijke overlap
• Bio -> bioprincipes -> agro-ecologie
• Lastenboek: gedeeltelijke omzetting 

bioprincipes in Europese wetgeving 
• Gangbaar kan agro-ecologisch zijn
• Wetenschap / wetgeving : heeft strikte 

afbakening nodig
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OEFENING

Media-geweld Wat is er aan de hand?

Weten
schapp
elijke 
kennis Veel kennisVeel kennis

Weinig kennisWeinig kennis
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Wat is er aan de hand?

Grote overeenstemming 
in normen en waarden

Grote overeenstemming 
in normen en waarden

Geen overeenstemming 
in normen en waarden

Geen overeenstemming 
in normen en waarden

Overeenstemming normen 
en waarden

Wat is er aan de hand?

Weten
schapp
elijke 
kennis

Overeenstemming normen 
en waarden

Veel kennisVeel kennis

Weinig kennisWeinig kennis

Voldoende kennis en 
alle neuzen in dezelfde 

richting

Voldoende kennis en 
alle neuzen in dezelfde 

richting

Weinig kennis maar 
grote overeenstemming 

normen en waarden

Weinig kennis maar 
grote overeenstemming 

normen en waarden

Weinig kennis en geen 
overeenstemming in 
normen en waarden

Weinig kennis en geen 
overeenstemming in 
normen en waarden

Kennis voorhanden, 
geen overeenstemming 
in normen en waarden

Kennis voorhanden, 
geen overeenstemming 
in normen en waarden

GGO’s bodemprocessen broeikaseffect

Grondhoudingen

Dominator / despoot

Verlicht heerser

Rentmeester

Partner

Participant

eenheidsbewustzijn

De keuze van grondhouding is 
ethisch en gaat aan het 

wetenschappelijke denken vooraf. 

De kwestie “opbrengst”

• Seufert et al., 2012
• Opbrengstverschil 25%
• Kleiner i.f.v

– Aard van de gewassen
• Stikstofbindend
• Meerjarigen
• Conclusie Seufert: stikstofbemesting beperkende 

factor in bio

– Managementpraktijken
– Lokale groeiomstandigheden
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De keerzijde:

• Hoge bemestingsgraad productivistisch systeem 
net oorzaak van veel absolute (milieu)problemen

• Kunstmest productivistisch systeem vergt veel 
energie

• Veel stikstof -> zwakke gewassen -> pesticiden
• Kunstmest en pesticiden -> bodemkwaliteit gaat 

achteruit
• Meer nutriëntenverliezen -> uitloging, 

eutrofiëring

Milieu-impact... Welk meetinstrument? Milieu-impact -> Keuze van de meetlat
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Metastudies over de milieu-impact

• Mondelaers et al., 2009: bio betere 
bodemkwaliteit, meer biodiversiteit, absolute 
milieu-impact op nutriëntenverliezen beter

• Tuomisto et al., 2012, Europa: absolute milieu-
impact beter bij bio, betere bodemkwaliteit, 
minder energiegebruik, meer biodiversiteit

• Nutriëntenverliezen per eenheid product: bio 
minder goed (relatieve milieuscore!) 

“Conventionele landbouwbedrijven hebben wel een zwaardere 
milieu-impact, maar ze produceren ook meer, waardoor de impact 
per kilo product minder is. Dat is wiskundig juist, maar het is niet 
omdat je meer produceert, dat lokale hommelpopulaties beter 
kunnen overleven op een akker zonder ook maar één bloem... (of) 
dat rivieren beter tegen vervuiling kunnen. En baby’s zijn ook niet 
beter beschermd tegen pesticiden omdat je meer produceert. De 
milieu-impact van onze industriële landbouw is te groot, ook als 
hij nog meer zou produceren. ... En we verliezen kostbare tijd als we 
blijven zoeken naar manieren om het minder erg te doen lijken.”

Dorien Knockaert, De Standaard

Om verder over na te denken

• ≈ efficiëntie!
• Wat zit er in een kilo? Willen we vulling of 

voeding?  

Efficiëntie meten?

• Imke De Boer

=> Keuze indicator (meetinstrument) 
beïnvloedt conclusie en bepaalt 

oplossingsrichting!
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Productie narratief

• Milieu-impact per kilo van een bepaald type vlees
• Zo efficiënt mogelijk produceren
• Extensief is NIET efficiënt!

= het narratief van 
de producent

Kies de plofkip!

Consumptie narratief

• Milieu-impact per kilo dierlijk eiwit

= het narratief van 
een deel van de 
milieubeweging

Liever varkens- of 
kippenvlees dan 

rundsvlees!

Consumptie narratief

• Milieu-impact per kilo EIWIT

= het narratief van 
de veganistische 

beweging

Word veganist!

Circulair narratief

• # mensen die je per ha (per eenheid 
hulpbron) kan voeden

= het narratief van 
de agro-

ecologische 
boerenbeweging

Minder maar beter 
vlees!
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consumptienarratief

productie
narratief

Biodiversiteit

• Biologische percelen scoren beter
• Maar...

Biodiversiteit Landsparing? Echter:

• Houdt geen rekening met maatschappelijke 
werkelijkheid:
– Meer landbouwopbrengst -> meer ingebruikname 

grond voor landbouw
– + nog veel andere spelers

• Heel wat natuurbeheer gaat terug op oude 
landbouwpraktijken

• Populaties van soorten geraken steeds meer 
gescheiden, kunnen soms niet zonder 
landbouwgrond (fourageren, broeden)
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Ecosysteemdiensten optimaliseren

Ecosysteemdiensten optimaliseren

• Ecosysteem doet meer dan voedsel of natuur 
voorzien

• Voor elk gebied zoeken naar meest optimale 
situatie

• “landsharing” maar dan voor meerdere 
ecosysteemdiensten

• Meestal levert optimalisatie van meerdere 
ecosysteemdiensten meer op in totaal dan 
maximalisatie van één ecosysteemdienst

Duurzaamheid
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En gaan we in 2050 wel 9 à 10 
miljard mensen kunnen voeden?

Dat hangt van de beleidskeuzes af!

Uitdagingen van de 21E eeuw

• Armoede is de echte oorzaak van honger -> 
landbouwproductie gaat naar diegene die ervoor kan 
betalen

• Voedselverliezen en intensieve veeteelt aanpakken

Conclusie

• De meeste negativiteit omtrent bio/agro-ecologie is te 
herleiden tot de productiviteit

• In absolute milieu-termen scoort bio/agro-ecologie 
beter

• Efficiëntiedebat: welke indicator?
• Qua productiviteit nog veel potentieel indien beleid en 

onderzoek daar voor durven kiezen
– Veredeling
– Bodem en bemesting
– Inzetten op diversiteit

• Of we in 2050 9 of 10 miljard mensen kunnen voeden 
hangt van een hoop (politieke) factoren af en niet 
alleen maar van de productiviteit

http://www.mo.be/mopaper/armoede-de-echte-
oorzaak-van-honger-agro-ecologie-de-oplossing



6/11/2019

11


