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Voedsel- en boerenvaardigheden: naar een 
balans tussen geld en waarden
Michiel Korthals, emeritus hoogleraar Toegepaste filosofie, 
VU en WUR

De schandalen in de landbouw en voedselwereld houden 
niet op. De afgelopen tijden hadden we eerst de mestfraude, 
nu de melk en fosfaat fraude. Telkens weer blijkt dat het 
fundamenteel mis is met de landbouw- en voedselproductie. 
Veel boeren lappen regels die iedereen beschermen tegen 
gezondheidsrisico’s en de natuur vrijwaren van milieurampen 
aan hun laars. Grootgrutters produceren nog steeds te veel 
zout en suiker in het eten; gezondheid speelt voor hen geen 
rol. Het geld, klein of groot, verdringt normale menselijke 
waarden.

Ook veel consumenten lappen bij hun aankopen in de 
supermarkt fundamentele waarden aan hun laars en kopen 
goedkoop varkens en kippenvlees, waarvan iedereen weet dat 
die via onmenselijke behandeling geproduceerd worden.

Bij de consumenten kan men spreken van een verregaand 
gebrek aan voedselvaardigheden, d.w.z. de vaardigheden 
om bewust eten te kopen, te maken en te verschaffen. De 
gebrekkige voedselvaardigheden nodig om goed eten aan te 
schaffen leiden ertoe dat mensen hun ethische normen tussen 
haakjes zetten wanneer ze de supermarkt binnentreden. 
Impuls aankopen, aangemoedigd door de inrichting van de 
supermarkt verdringt dieperliggende waarden betreffende 
de goede zorg voor een lammetje, een kalf, een zeug, een 
zogend biggetje of een koe.

Voedselbosbouw:
verzoening van landbouw en natuur?
Wouter van Eck, ontwerper van Voedselbos Ketelbroek (Groesbeek) 
en voorzitter Stichting Voedselbosbouw Nederland

Landbouw en natuur lijken elkaar uit te sluiten. Door 
monocultuur, schaalvergroting en gifgebruik verdwijnen 
vogels en insecten uit ons landschap. Wouter van Eck begon 
een zoektocht naar oplossingen. In 2009 realiseerde hij op 
een kale maïsakker bij Groesbeek Ketelbroek, het eerste 
voedselbos van Nederland.

Dit voedselbos kent inmiddels een hoge productie van fruit, 
noten en eetbaar blad. Tegelijkertijd herbergt het voedselbos 
verrassend veel natuurwaarden.
Wouter van Eck was campagneleider Landbouw en Voedsel bij 
Milieudefensie en directeur bij Stichting FLORON. Nu zet hij 
zich als voorzitter van Stichting Voedselbosbouw Nederland 
in om kennis over voedselbossen te verspreiden. Afgelopen 
winter is deze Stichting gestart met het aanplanten van een 
voorbeeldproject van 20 hectare bij Schijndel (Brabant). Lukt 
het om met dit grote voedselbos meer agrariërs te overtuigen 
van deze duurzame productiemethode? Helpen voedselbossen 
om de doelstellingen uit het deltaplan biodiversiteit te 
realiseren? Kan dit systeem wel genoeg voedsel produceren 
en hoe doorstaat het extreme droogte of hevige hoosbuien?

Tijdens deze lezing in de Bastei wordt uitleg gegeven over 
voedselbosbouw als landbouwmethode die natuur en 
landschap wel kan verrijken.

Overvloedige oogst uit het voedselbos Ketelbroek.



Over de grens / Über die Grenze
Met de Europese verkiezingen in het vooruitzicht 
staat in het Basteicafé van 11 april 2019 het thema 
‘grensoverschrijdend samenwerken’ centraal. Wiel Lenders 
(Nationaal Bevrijdingsmuseum) gaat samen met zijn 
Duitse collega historicus dr. Ralph Trost in op hun project 
“Het Verhaal van Oorlog en Vrijheid zonder Grenzen”. 
Frank Zanderink (ARK natuurontwikkeling) en zijn Duitse 
collega Martin Brühne (Naturschutzzentrum Kreis Kleve) 
laten zien  dat voor een goed beheer van natuur en 
landschap een staatkundige grens geen belemmering 
mag zijn. De avond wordt voor een klein gedeelte in 
het Duits gepresenteerd.

Jan Roelofs, Emeritus hoogleraar Aquatisch Ecologie en 
Milieubiologie, Radboud Universiteit, huidige functie: senior 
onderzoeker bij onderzoekcentrum B-Ware, Radboud Universiteit 
Nijmegen.

Begin dit jaar is er onder de titel Deltaplan Biodiversiteit-
herstel een plan gepresenteerd om de biodiversiteit 
in Nederland te herstellen. Directe aanleiding voor dit 
plan was de ontdekking van Duitse natuurbeheerders 
in samenwerking met onderzoekers van de Nijmeegse 
Radboud Universiteit en aan de Radboud Universiteit 
gelieerde Natuurplaza, dat de hoeveelheid insecten in 
Duitse natuurgebieden afgelopen 40 jaar met ca. 75 procent 
is afgenomen. Later onderzoek van onder andere de 
Vlinderstichting in Wageningen toonde aan dat de situatie in 
Nederlandse natuurgebieden niet veel beter is.

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw werd het al 
duidelijk dat de biodiversiteit in natte en droge natuur 
en landbouw door verzuring en vermesting ernstig 
bedreigd werd en vele plant- en diersoorten op het punt 
stonden te verdwijnen. In 1989 is in de tweede kamer 
een motie aangenomen om jaarlijks 20 miljoen gulden 
beschikbaar te stellen voor herstel van de biodiversiteit in 
natuurgebieden. Uit onderzoek van het afgelopen jaar blijkt 
dat vooral de waterkwaliteit en biodiversiteit in wetlands 
en oppervlaktewateren in natuurgebieden sterk verbeterd 
is mede door de kennis die is opgedaan met geld uit de 
subsidieregeling OBN (Overlevingsplan Bos en Natuur).

In agrarisch gebied is, ondanks de vele miljoenen aan 
subsidie voor agrarisch natuurbeheer, de situatie drastisch 
verslechterd. Het is algemeen bekend dat de intensivering 
in de landbouw en het mestoverschot debet is aan de 
verslechtering. In het plan van aanpak en de ambities van 
de werkroute landbouw wordt echter met geen woord 
gerept over de noodzaak om over te gaan naar een circulaire 
landbouw en de daarvoor benodigde inkrimping van de 
veestapel. Als dit niet gaat gebeuren ben ik er van overtuigd 
dat de doelstellingen van het deltaplan niet gehaald gaan 
worden.

Een enorme grasvlakte waar in 1980 elke 50 m een kwelsloot met 
hoge diversiteit aanwezig was en waar nu alle kwelsloten zijn 
gedempt en vervangen door drainagebuizen.
De biodiversiteit bestaat uit één soort gras en er komen geen
weidevogels meer voor.

Typische kwelsloot met afgetrapte oever en koeien in de wei.
De inzet toont een biodiverse kwelsloot.

Een kritische noot op het Deltaplan Biodiversiteitherstel


