
De landbouw en de klimaat- en ecologische 
crisis



XR IN NEDERLAND - ONZE EISEN
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1.WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de 
ecologische crisis die ons voortbestaan bedreigt en 
communiceer de noodzaak voor grootschalige 
verandering.

2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te 
stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen 
naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige 
manier.

3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een 
rechtvaardige transitie door het oprichten van een 
Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de 
besluitvorming.



XR Principes & kernwaarden
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● Gedeelde visie op verandering
● We richten ons op wat nodig is
● Regeneratieve cultuur
● Openheid over onszelf en het giftige systeem waarin we leven
● Leren en reflectie
● Iedereen is welkom
● Onschadelijk maken van machtsstructuren
● Schaamte en beschuldigen vermijden we
● Geweldloos
● Autonomie en decentralisatie



VERTEL DE WAARHEID 
OVER LANDBOUW 



Het probleem van ons voedselsysteem

Globalized industrialized food is not cheap:  
it is too costly for the Earth, for the farmers, for our health. 

The Earth can no longer carry the burden of groundwater 
mining, pesticide pollution, disappearance of species and 

destabilization of the climate. Farmers can no longer carry the 
burden of debt, which is inevitable in industrial farming with its 

high costs of production.
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Vandana Shiva



Een kwart van de uitstoot van broeikasgassen

“Today’s food supply chain creates ~13.7 billion 
metric tons of carbon dioxide equivalents (CO2eq), 

26% of anthropogenic GHG emissions.  
 

A further 2.8 billion metric tons of CO2eq (5%) 
are caused by nonfood agriculture and other 

drivers of de-forestation.” 
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SCIENCE 2018 - Poore & Nemecek 

Een meta-study uit 2018 van 570 studies:



Massa uitversterving…. 

- Populaties wilde dieren zijn al met 60% afgenomen. 

- 40% van de insectensoorten wordt met uitsterven bedreigd, 
pesticiden is een van de hoofdoorzaken. Terwijl 35% van de 
gewassen afhankelijk is van bestuiving door insecten.  

- In Nederland is nog 15% van de biodiversiteit over…. 

The Task Force 
on Systemic 
Pesticides
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Impact van het voedselsysteem

8



Industriële landbouw 

• Kunstmest 
• Monoculturen 
• Pesticiden 
• Hybride en ggo zaden 
• Afhankelijk van olie 
• Afhankelijk van subsidies

Gedomineerd door 
grote multinationals
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Macht van multinationals
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Agri Food Atlas 2017
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Meat, aquaculture, eggs, and dairy 
use 83% of the world’s farmland 
and contribute 56 to 58% of 
food’s different emissions, 
despite providing only 37% of our 
protein and 18% of our calories.” 

SCIENCE 2018 - 
Poore & Nemecek 



Impact van klimaatverandering op 
landbouw

• Onvoorspelbare seizoenen 
• Minder maar intensievere regenval 
• Droogte, watertekort 
• Meer ziektes door hogere temperaturen 

Gevolg: 
• Afnemende voedselproductie 
• Verdere degradatie van bodem  
 en ecosystemen 
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DOE NU WAT NODIG IS 



Wake up before it is too late
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United Nations (UNCTAD) - 2013

We need a rapid and significant shift from 
conventional, monoculture-based and high-
external-input-dependent industrial 
production towards mosaics of 
sustainable, regenerative production 
systems that also considerably improve 
the productivity of small-scale farmers. 



Agro-ecologie
Wetenschap 

Sociale beweging  
Boerenpraktijk
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Voedsel Anders



Agro-ecologische principes:  
Holistisch systeemdenken

 
Ecologisch 
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• Samenwerking met de natuur 
• Polyculturen en grote biodiversiteit 
• Zorg voor de bodem  
• Geen chemische inputs 
• Sluiten van kringlopen (water, nutriënten) 
• Natuurlijk plaagbeheer



Agro-ecologische principes:  
Holistisch systeemdenken

Economisch 
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• Eerlijke prijzen en waardering 
voor boeren 

• Lokaal georiënteerd: 
voedselsoevereiniteit 

• Eerlijke handelssystemen 
• Ervaringskennis van boeren



Voorbeelden van agro-ecologische methodes

• Inheemse landbouw 
• Biologisch (dynamisch) 
• Vormen van kringlooplandbouw 
• Voedselbossen en agro-forestry 
• Permacultuur 
• Herstellende / regeneratieve landbouw 
• Stadslandbouw



 

Agro-ecologische landbouw kan door 
koolstofvastlegging  

20-35%  
van de  

totale menselijke uitstoot aan CO2  
terugdraaien 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Elsevier 2017 - B. Minasny et al. 



Wie voedt de wereld?

ETC Group 2017 20

75% van de landbouwgrond75% van de landbouwgrond

25%  
van de 

landbouwgrond



Op weg naar agro-ecologische systemen

21IPES FOOD 2016



Naar ecologische landbouw in Nederland
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Wageningen UR - Meino Smit 2015

Nederlandse landbouw is slechts 12% efficiënter t.o.v. 1950 
Landgebruik nu: 1,8 miljoen hectare in NL en 3,2 miljoen hectare elders

Zo krijgen we de Nederlandse landbouw in lijn met het Parijsakkoord 
• Voedselproductie voor eigen bevolking 
• Herinrichting landelijk gebied 
• Geen verwarmde kassen 
• Geen intensieve veehouderij 
• Hergebruik reststromen organisch materiaal 
• Kapitaal vervangen door arbeid: 470.000 extra direct arbeidsplaatsen



LAAT BOEREN EN BURGERS 
SAMEN BESLISSEN



Burgerberaad
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Laat burgers samen beslissen

• Vertegenwoordiging door loting 
• Consultatie van experts en belanghebbenden 
• Deliberatief proces 
• Helder en betekenisvol mandaat 
• Onafhankelijke organisator 
• Zichtbaar en transparant



BoerBurger Dialoog
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www.boerburgerdialoog.nlAdviserend burgerberaad

http://www.boerburgerdialoog.nl


 
Schakel NU over naar 

een ecologisch 
landbouwsysteem om 

biodiversiteit te 
herstellen en uitstoot 
van broeikasgassen  

te stoppen

EIS 2 EIS 3 EIS 1 

Laat boeren en 
burgers samen 

beslissen over een 
rechtvaardige 

transitie door een 
Burgerberaad

 

Vertel de waarheid 
over ons voedsel- en 

landbouwsysteem

 
De laatste wetenschappelijke 
feiten over landbouw en de 

ecologische- en 
klimaatcrisis.

Agro-ecologie: 
wetenschap, sociale 

beweging en 
landbouwmethodes op basis 

van boerenkennis.

Een democratische en 
eerlijke transitie met 

gezonde verdienmodellen 
voor boeren
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XR Landbouw

www.extinctionrebellion.nl

XRlandbouw@protonmail.com


