
 

Fietsen naar Brussel voor de kleinschalige 

landbouw 
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Te voet, op de fiets en met de tractor gaan dezer dagen boeren, burgers en buitenlui vanuit 

vele plekken in Europa op pad naar Brussel. De deelnemers aan deze good food march en 

een aantal boeren- en milieuorganisaties willen duidelijk maken dat het Europees beleid zich 

meer moet richten op een milieu- en diervriendelijke voedselproductie. 

 

De mars zal op 19 september in Brussel arriveren. Op die dag komt de hervorming van de 

Europese landbouw aan de orde in het Europees Parlement. 

 

Vanuit Nederland is de biologisch-dynamische tuinder Isabel Duinisveld vrijdag vanuit het 

Groningse dorp Uithuizermeeden begonnen met haar fietstocht naar de hoofdstad van 

Europa. "Ik doe het in etappes van 20 tot 40 kilometer. Onderweg bezoek ik biologisch-

dynamische boerenbedrijven. Daar krijgen we een rondleiding en ik doe er verslag van op de 

website van de BD-vereniging." 

 

Iedereen die dat wil, kan met Duinisveld meefietsen. "Het leuke is dat er nu een mix is van 

boeren en consumenten. Dit soort marsen op Brussel zijn altijd door boeren gehouden 

omdat ze het met bepaalde regels niet eens waren. Nu doen er ook consumenten mee. Dat 

tekent de groeiende zorg die er is onder de bevolking over ons eten." 

 

Het aantal mensen dat haar vergezelt, wisselt. "Het is nooit een grote groep. Ik heb met vier 

mensen gefietst. Zondag waren het er twaalf. We komen op 16 september in Breda samen 

met mensen van andere routes. Ik denk dat er zo'n vijftig mensen vanuit Nederland naar 

Brussel doorfietsen." 

 

Volgens Duinisveld gaat het met de landbouw een kant op die veel mensen, zowel boeren 

als consumenten, niet willen. "Alles is gericht op het almaar groter worden. Die 

grootschaligheid en de monoculturen die ermee gepaard gaan, zijn slecht voor de bodem, 

voor de natuur, voor de biodiversiteit. Ik zit zelf in de Noord-Groningse polder tussen 

grootschalige bedrijven. Mijn tuinderij is een oase tussen al die eentonigheid." 

 

Duinisveld hoopt dat de mars het Europees landbouwbeleid een beetje verandert. 

"Helemaal omgooien is niet realistisch, maar Brussel moet ruimte maken voor 

kleinschaligheid, voor de diversiteit die dat met zich meebrengt. Biologisch-dynamische 

boeren zijn nogal eigenzinnige mensen. Alle Brusselse regels slaan toch op fabrieksmatige 

landbouw." Onderweg verzamelen de deelnemers foto's met hartekreten. Die worden 

verzameld in een fotoboek dat aan de parlementariërs in Brussel zal worden aangeboden. 

 

Meer informatie is te vinden op: www.goodfoodmarch.eu 

 


