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Systeemverandering: waarom?

• Ontwikkeling =  individuele, 
materiële welstand, groei

• Groeimodel botst op 
grenzen

• Nood aan andere invulling 
van ‘welvaart’ en ‘goed 
leven’

• Kern van identiteit BD
• Groeiende beweging



Intensieve landbouw = dominant



Winst- en machtsconcentratie 

• Transnationale bedrijven bepalen de regels van het 
economische, financiële en politieke spel



Ecologische grenzen overschreden

• 50% van land en 75% 
zoetwater gebruikt voor 
landbouw

• Fosfaat en nitraat vervuiling 
door (kunst)mest

• Biodiversiteitsverlies: 17% 
bestuivers bedreigd; 
Ontbossing: 5milj ha/jaar

• Klimaatverandering (> 25% 
CO² uitstoot)



Sociale impact

Recht op voedsel wordt niet gerealiseerd voor 
meer dan de helft van de wereldbevolking!

690



Alternatief? Agro-ecologie!

Transitie naar duurzame 
voedselsystemen gebaseerd op 
de principes van agro-ecologie

Landbouw MET de natuur



Duurzame, diverse productie



Autonomie voor boeren



Lokale markten – korte keten



Ondersteunend beleid



Verschillende uitgangssituaties, één doel

Bron: IPES Food 2016



Agro-ecologie in het Zuiden

SysCom studie 2020:
• 12 jaar vergelijking van ecologische en 

conventionele teeltsystemen in Kenya, 
India en Bolivia:

– opbrengsten zijn vergelijkbaar –
gewasafhankelijk.

– Inkomen van boeren in AE 
systemen ≥ conventioneel

– Betere bodemvruchtbaarheid en 
C-opslag, verminderde erosie, meer 
biodiversiteit, meer weerbaarheid.



Agro-ecologie in Europa – realistisch?

• IDDRI studie 2018: AE landbouw, extensieve 
veeteelt, gezond dieet met weinig zuivel en 
vlees:

– Ruim voldoende gezond en gevarieerd 
voedsel voor alle Europeanen in 2050

– Ruimte voor export (graan, zuivel, wijn)

– 35% minder Kcal produceren

– 40% minder broeikasgasemissies

– beter inkomen voor boer

– Herstel van biodiversiteit & grondstoffen



Van Boer tot Bord: de duurzame strategie 
van Europa

Europese Green Deal
• Halvering gebruik pesticiden en 

antibiotica in veeteelt 

• helft minder verlies nutriënten

• 25% bio-landbouw

• Voedselverlies halveren

• Gezond voedsel = gemakkelijke keuze

MAAR:
• Landbouw blijft exportgericht
• GLB blijft grootschaligheid belonen
• Nood aan beleidscoherentie



Hoop?

• EU: F2F = eerste stap
• erkenning AE in internationale solidariteit
• FAO – scaling up AE in Zuiden
• Bottom-up initiatieven, bij ons en in het Zuiden
• AE beweging: wereldwijde solidariteit en samenwerking


