‘Waarom hebben we dan al eeuwenlang die verbinding
tussen platteland en stad?’
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In het kader van discussies over duurzaamheid, beperking van
voedselkilometers, sociale samenhang en verdere wenselijke
doelstellingen kom je de laatste jaren vaak de bewering tegen
‘dat voedsel moet groeien in de stad’ – dat is het thema van
deze aflevering van het Slow Food Magazine. In feite komt deze
wens neer op de meest extreme vorm van locavorisme, het eten
van lokaal geproduceerd voedsel. In vele opzichten is dat een
verstandige voorkeur: voedsel van dichtbij is vers, smakelijk,
doet geen grote aanslag op natuurlijke hulpbronnen en weerspiegelt de culturele identiteit van de bevolking. In het Slow
Food Magazine 2011-3 kwam de Nieuwe Nederlandse Keuken
van Albert Kooy aan de orde die sterk langs deze lijnen denkt.
door dr. jan a. schulp, convivium noord nederland en
lid van de onderzoeksgroep hospitality,
stenden hogeschool, leeuwarden
—

Wel moet men zich bij de wens tot locavorisme afvragen in
hoeverre dit eigenlijk mogelijk is, en in welke mate we genoodzaakt zijn om voedsel van elders aan te voeren. Want als het zo
eenvoudig is, of zelfs maar mogelijk dat er voldoende voedsel in
de stad geproduceerd wordt, waarom hebben we dan al eeuwenlang die verbinding tussen platteland en stad, met markten,
tussenhandel, pakhuizen en winkels?

GEDACHTE-EXPERIMENT
We doen een gedachte-experiment: zou het mogelijk zijn om de
Nederlandse bevolking te voeden met niets anders dan lokaal
geproduceerd graan? De opbrengst van tarwe in Nederland is
9,3 ton per hectare, de bevolking is 17 miljoen en de caloriebehoefte per persoon is 2.500 kcal per dag. Een gebied van 5.610
km2 zou dan genoeg zijn om iedereen van voldoende calorieën
te voorzien, want het totale landbouwareaal in Nederland is
19.000 km2. Oppervlakkig gezien blijft er dan nog 14.000 km2
over voor zuivel, olie, aardappelen en groenten. Het lijkt er dus
op dat Nederland zichzelf kan voeden. Maar hier zit een adder
onder het gras: de enorme opbrengsten van de landbouw zijn
alleen maar mogelijk dankzij veel kunstmest, bestrijdingsmiddelen en brandstof voor de zware landbouwmachines. In 1920
werden er machines met paardentractie gebruikt, en voornamelijk stalmest. Toen was de tarweopbrengst slechts 2 ton per
hectare. Als je dan een bevolking van 17 miljoen moet voeden
heb je voor de calorieën uit graan 26.000 km2 nodig, en zoveel
landbouwgebied hebben we niet eens. Het zou uitdraaien op
ondervoeding – kwantitatief en kwalitatief. Totaal locavorisme is
voor een dichtbevolkt gebied als Nederland onmogelijk. Gedurende de Duitse bezetting (1940–1945) heeft Nederland, met
een veel kleinere bevolking dan nu, een gedwongen locavorisme-experiment doorgemaakt. Dat was geen succes. Eerst werd
de bevolking mager doch gezond, en daarna nog magerder en
ongezond, en in het dichtbevolkte Westen hebben velen dat
niet overleefd. Hier speelde overigens ook de bezetter een rol
doordat voedseltransport naar de steden gehinderd werd.

Graan aan de Botersloot, Rotterdam.

Aan import valt dus niet te ontkomen. Een groot deel van de
geïmporteerde voedingsmiddelen kan helemaal niet in het
eigen land gekweekt worden. Denk aan specerijen, koffie, thee,
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‘Eerst werd de bevolking mager doch gezond,
en daarna nog magerder en ongezond…’
cacao, wijn, olijfolie, citrusfruit en dergelijke. Deze voedingsmiddelen vormen een integrerend bestanddeel van onze nationale eetcultuur, en het gemis daarvan zal ervaren worden als
onacceptabele armoede. Het gemis aan citrusfruit in de winter
kan bovendien zorgen voor ernstige tekorten aan vitamine C.

AMSTERDAM
Goed, eten moet dus groeien in de stad. Kan dat? Eerst eens
kijken of de stad voldoende hectares heeft om in de caloriebehoefte in de vorm van graan te voorzien. Neem de gemeente
Amsterdam, met 783.364 inwoners en een oppervlak van
219 km2, waarvan 53 km2 water. Om de Amsterdammers met
alleen graan te voeden is 200 km2 nodig. Dus mogen ze het
grootste deel van hun water ook nog overkluizen. Waar moeten
de Amsterdammers dan wonen? Onder hun graanvelden wellicht? Dat gaat dus niet. Wat gaat wel? Iedereen een volkstuintje

SLECHT REKENWERK....
Als je pleit voor voedselproductie in de stad, dan moet je
goed weten wat het productievermogen van je grond is en
wat de bevolking aan voedsel nodig heeft. Op basis van
deze kennis ga je rekenen. In Slow Food Magazine van
Herfst 2011 geeft de ‘food consultant’ Lars Charas blijk van
een elementair gebrek aan inzicht in biologische productiviteit en van slecht rekenwerk: 		
–– Voor 1 kg rundvlees zou 60.000-100.000 liter water
nodig zijn. Op 1 hectare valt in Nederland 8.000 m3
regen. Met deze 8 miljoen liter produceer je haast een
hele koe – komt neer op 30.000 liter per kg of minder. Overigens, alles wat op 1 hectare geproduceerd
wordt neemt, afhankelijk van de vegetatieduur, tussen
de 3 en 8 miljoen liter water. Dat komt geheel gratis
als regen naar beneden, en jammer genoeg moeten
we nog het nodige onbenut weg laten lopen ook. Niets
om je zorgen over te maken, dus.
–– Volgens hem zou rendiervlees meer toekomst hebben dan rundvlees omdat er zoveel hectares Arctische
toendra zijn. Dat is waar, maar de productiviteit van
een hectare toendra is slechts 16 procent van onbemest grasland in Nederland, en slechts 5 procent van
de productiviteit van bemest grasland. Het zou dus
kunnen zijn dat het potentieel van de nomadische rendierteelt allang volledig benut wordt, en als dat niet zo
is, dan ligt dat aan het harde leven van de rendierhouders – die mensen hebben er geen zin meer in.

misschien? Als ervaren volkstuinder voorzie ik met 200 m2
voor ons tweepersoonshuishouden in ongeveer 70 procent van
onze behoefte aan groente en 30 procent van het fruit. Dat is
dus lang niet alles wat je nodig hebt: olie, vlees, zuivel, graanproducten moeten van buiten aangevoerd worden, maar zoveel
zelfgekweekte groente is wel een aanzienlijke bijdrage. Op dit
moment telt Amsterdam 6.000 volkstuinen. Dat is dus 1,2 tot
1,8 km2. Zou ieder Amsterdams huishouden een volkstuin van
200 m2 moeten hebben, dan kost dit 72 km2. Ik denk niet dat
dit gaat lukken. Bovendien, een volkstuin is niet voor iedereen:
je hebt tijd, conditie, kennis en ‘groene vingers’ nodig.

SNAPPEN
Toch pleit ik voor een bescheiden voedselproductie in de stad
door zoveel mogelijk stadsbewoners. Niet voor een substantiële
bijdrage aan de voedselvoorziening, maar om de stedelingen
iets te laten snappen van voedselproductie, dus vanuit een
pedagogisch en sociaal perspectief. Pedagogisch: respect voor
de professionele producenten en voor het besef dat we deel
uitmaken van het grote netwerk van de natuur. Sociaal: kennis,
zaden, stekjes en producten uitwisselen. De opbrengst valt in
de categorie leuk meegenomen.

EEN PAAR VOORSTELLEN
Laten de gelukkigen met een stadstuintje achter hun huis de
muren bekleden met druiven, kiwi’s of leifruit in plaats van
met klimrozen. In plaats van Forsythia en Ribes, kruisbessen
en aalbessen. Wat fraaie sla en koolgewassen. Je tuin is op die
manier even mooi en veel smakelijker en interessanter. Op nog
kleinere schaal kun je iets doen op dak en balkon in potten en
bakken. Dierlijke productie in de stad zal tegenwoordig wel op
bezwaren stuiten. De buren vinden een haan, kipjes en konijnen lawaaiige stinkerds. En zoals ik de stadbewoners ken, zie
ik ze niet hun eigen kippen en konijnen slachten. Je hoort wel
geluiden dat er ‘openbare tuinen’ moeten komen, waar ‘iedereen’ zaait en plant en ‘iedereen’ oogst. Geen sierbomen langs
de straten, maar appels en peren.
De vraag is dan wie die bomen snoeit en mest, en wie de vruchten op het juiste moment plukt. De kans is groot dat de mensen
door onwetendheid het fruit maar laten vallen en er een glibberige massa van rot fruit op de straten ontstaat. En bij groenten:
sneu als je zelf gezaaid hebt en een ander gaat er met de oogst
vandoor zonder iets voor jou over te laten. Everybody’s care is
nobody’s care. Niet doen dus. Wel doen: het school- en kindertuinenwerk overeind houden. Daar is Amsterdam goed in. Van de
kinderen uit groep 6/7 doet 95 procent mee. Voedsel uit de stad
als natuur- en milieueducatie. Zo moeten we het hebben.

‘De buren vinden een haan, kipjes en konijnen lawaaiige stinkerds.’
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