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Boodschap Foodlog-hoofdredacteur Dick Veerman
aan lectoren Urban Food & Green:

‘Ontwikkel een

visie

We moeten af van het idee dat stadslandbouw Nederland kan voeden, vindt Foodlog-hoofdredacteur Dick Veerman. Op de onderzoeksdag van het Onderwijsvernieuwingsprogramma wees hij groene lectoren in een prikkelend betoog op hun gebrek
aan visie op dit onderwerp en hun verantwoordelijkheid als elite van de denkers
over de Nederlandse landbouw.
Boze Franse boeren die afgelopen zomer snelwegen
blokkeerden. Hebben we een landbouwcrisis of een
boerencrisis? Phil Hogan, Eurocommissaris voor de
Landbouw en Plattelandsontwikkeling, zegt dat er niets
aan de hand is. Foodlog-hoofdredacteur Dick Veerman
ziet het duidelijk anders. Er is wel degelijk een probleem.
En hij vindt dat lectoren een belangrijke bijdrage moeten
leveren in het bedenken van oplossingen. Dat vertelde hij
aan de lectoren Urban Food & Green die op 14 oktober
hun afgerond en lopend onderzoek aan docenten
presenteerden op de onderzoeksdag die het Onderwijsvernieuwingsprogramma ‘Groen Kennisnetwerk’
organiseerde in Wageningen. Onder het motto ‘Show,
Tell, Share...’ deelden zij deze informatie met docenten
om vervolgens na te gaan hoe de kennis en kunde uit hun
onderzoek in de klas kan komen. De lezing van Foodloghoofdredacteur Dick Veerman was een smaakmaker
vooraf waarin hij hen de prikkelende opdracht meegaf
eens goed na te denken over wat stadslandbouw in dit
verband vermag . Veerman is niet de eerste de beste. Met
zijn financiële en marketingachtergrond richtte hij - geïnteresseerd geraakt in voeding - in 2005 Foodlog op dat
uitgroeide tot een gezaghebbende interactieve online
krant op het gebied van voedsel en voeding. Met ruim
500 professionals die meewerken aan het aanreiken van
nieuws en discussies en 1 miljoen unieke bezoekers per
jaar vervult Foodlog een belangrijke rol bij de opinievorming over dit onderwerp.

Landbouwindustrie
Dick Veerman: “Jullie zijn de elite van de denkers over de Nederlandse
landbouw, maar het ontbreekt jullie aan visie op stadslandbouw”
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De Franse boeren waren volgens Veerman boos omdat
de landbouw in hun land kapot wordt gemaakt door de
overproductie in de buurlanden. “Franse worstenmakers

REPORTAGE > MBO, HBO > LECTOREN

op stadslandbouw’
kopen hun vlees in Nederland omdat het daar
goedkoper is dan in eigen land. Met eieren en melk
gaat het op dezelfde manier. Franse voedselverwerkers
hebben lak aan hun boeren omdat deze producten
elders goedkoper zijn.” Die ontwikkeling is volgens
Veerman niet zonder gevolgen. “Boeren produceren
tegenwoordig voor de wereldmarkt. Kleine ondernemers zijn kwetsbaar. Ze moeten steeds goedkoper
worden en daarom opschalen. Boeren die niet
meedoen, worden onfinancierbaar. Stoppen is geen
optie. Niet voor de boer, want die kan dan zijn lening
niet aflossen. En ook niet voor de bank. Als die de
stekker eruit trekt, zit ze met lege handen omdat
bedrijven door overfinanciering minder waard zijn.”
Die oplopende schaalvergroting betekent volgens
Veerman dat Europa van een boerenlandbouw naar
een tijdperk van industriële landbouw overgaat waarbij
grote concentraties van productiegebieden ontstaan en
er een geografische verschuiving optreedt. “OostEuropa rijdt West-Europa er finaal uit op kostprijs op
enorm uitgestrekte bedrijven in de akkerbouw en
dierlijke productie die door ondernemers voor een
habbekrats met subsidie van de EU zijn opgekocht”,
aldus Veerman.

Toenemende concentratie van landbouwgebieden
en steden die steeds groter worden. Daar zit
volgens Veerman het probleem. “Door de
landbouwindustrie groeien stad en platteland nog
verder uit elkaar”. De oplossing zit volgens hem
in kleinere steden en meer ruimte. “Als je weet
dat concentratie van steden niet goed is, begin
dan gewoon: stel de stadslandbouw ter discussie
en erken dat we naar tuinstaten toe moeten.”

Kans
Nederland heeft volgens Veerman de potentie om
oplossingen te ontwikkelen voor de problemen in
de landbouwsector en lectoren kunnen daarbij een
rol spelen. Nederland leeft van agri en food. We zijn
goede uitvinders, maar slecht in het doen van
business. In combinatie met de bijzondere situatie
van ons land liggen er naar zijn overtuiging kansen.
“We zijn een delta aan de zee. Alles komt in ons
land bij elkaar. We hebben de meest intensieve
mens-, plant- en dierhouderij ter wereld en alle
problemen die daarmee te maken hebben. We zijn
daardoor ook de eersten in de wereld die het
probleem kunnen oplossen.” ■

‘Nederland
heeft de
potentie om
oplossingen te
ontwikkelen
voor de
problemen in
de landbouwsector’

Tuinstaten
“Blijven we eten maken in dit deel van West-Europa
als het zo gaat?, hield Veerman zijn gehoor voor. “Als
dat niet het geval is, kunnen we Wageningen sluiten”.
Stadslandbouw is volgens hem geen alternatief. “Die
is best belangrijk voor bewustwording, maar we
moeten af van het idee dat je daar Nederland mee
kunt voeden. Het is een energieslurpende handel.
Alleen al voor een stad als New York zouden 21
kerncentrales nodig zijn voor de energie die daarvoor
nodig is.” Dat besef ontbreekt volgens Veerman in de
wijze waarop de lectoren met dit onderwerp bezig zijn
en dat vindt hij discutabel. “Jullie zijn de elite van de
denkers over de Nederlandse landbouw, maar het
ontbreekt jullie aan visie op dit onderwerp. Laat
horen dat dit niet kan”.
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