‘De vraag is K
niet óf
maar hóe’

etenpartijen, overheid, wetenschap en ngo’s debatteerden
tijdens het MVO-symposium van
Royal Agrifirm Group over de
toekomst van de Nederlandse agrofoodsector. Volgens Dick Hordijk, CEO Royal
Agrifirm Group, is het inmiddels niet
meer de vraag óf de sector aan duurzaamheid en minder middelengebruik
zal moeten werken, maar alleen nog hóe
we deze maatschappelijke wensen gaan
inwilligen als sector. “Als grootste agrarische coöperatie van Nederland hebben wij
de verantwoordelijkheid om hier bewust
mee bezig te zijn.”

BETER INTENSIEF

Het gebruik van hoogrisicogewasbeschermingsmiddelen
moet nog verder omlaag. Daarbij moeten we zorgen dat
we onze eigen data beheren en dat niet overlaten aan
grote commerciële spelers. Dat was de strekking van het
MVO-symposium van Royal Agrifirm Group 10 november
in Apeldoorn.
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Het thema van de dag stond garant voor
discussie, zo bleek al tijdens de eerste pitches. Hidde Boersma, wetenschapsjournalist, documentairemaker en medeauteur
van het boek ‘Ecomodernisme’, is ervan
overtuigd dat je landbouw en natuur beter kunt scheiden en dat natuurinclusieve
landbouw niet genoeg natuurwinst oplevert. “Volledig biologisch is niet de beste
weg. Dat blijkt onder meer uit recent
onderzoek in de VS door de Universiteit
van Minnesota. Ik ben er van overtuigd
dat ‘land sparing’ beter is dan ‘land sharing’ waarbij alles biologisch is. Intensieve
landbouw bespaart ruimte voor ‘echte’
natuur met een hoge biodiversiteit.”
Joris Lohman, co-founder van Food
Hub, pleit in Nederland juist voor ‘land

sharing’. Hij introduceerde een model dat
verschillende ontwikkelingsrichtingen
voor de Nederlandse landbouw visualiseerde. “Tot nog toe ontwikkelden landbouwsystemen zich grofweg langs twee
richtingen: grootschalig-efficiënt en ecologisch-meerwaarde. Je ziet nu nieuwe innovatierichtingen ontstaan zoals vertical
farming, niet alleen gericht op efficiëntie,
maar ook op meerwaarde. En wat te denken van de discussie over niet-grondgebonden biologische landbouw in de VS?”
Deze innovatierichtingen zouden volgens
Lohman ondersteund moeten worden.
Voor Nederland ziet hij het meest in een
grondgebonden, natuurinclusieve groene
sector.

BELANG DATA
Anne Bruinsma, medeoprichter van
FarmHack, gaf een inkijkje in de wereld
van Big Data. “Pas op. ICT-bedrijven én
bedrijven die al deze data beheren, worden steeds belangrijker en machtiger.”
De sector zelf zit niet op massa’s data te
wachten, maar meer op oplossingen voor
praktische teeltproblemen en opbrengstverhoging. Het belang van alle opgeslagen
data wordt volgens Bruinsma echter onderschat. “Ik zie dat bedrijven als Bayer/
Monsanto en John Deere steeds meer Big
Data-bedrijven worden. Zijn we als sector
binnen een paar jaar afhankelijk van een
aantal grote, commerciële ICT- cq high
tech-bedrijven?”

De groene sector moet goed nadenken of
ze de data die verzameld wordt uit handen
wil geven. “FarmHack is bijvoorbeeld een
openbaar platform waar geen commerciële belangen achter zitten. Binnen dit
platform kan de ICT voor de groene sector
belangeloos verbeterd worden. Wij vinden
dat ICT-innovaties per definitie openbaar
moeten zijn.”

ICT-STUDIECLUBS
Bruinsma pleit voor ICT-studieclubs in
de hele agrarische sector, die sterk met
elkaar samenwerken en onafhankelijk bekijken welke technieken het beste zijn en
welke data ze openbaar maken. “Laat het
in ieder geval níet alleen aan de ICT-sector
over”, benadrukt ze. Een akkerbouwer
in de zaal reageert dat hij zich inderdaad
ernstig zorgen maakt over waar al die gegevens die hij verzamelt heen gaan. “Van
wie is al die data wettelijk gezien? En wie
gaat de komende jaren profiteren van al
onze data?”
Agrifirm-CEO Hordijk meent dat, als
gevolg van deze ontwikkelingen, bedrijven
in de groene sector in Nederland wellicht
databases moeten oprichten waarin hun
data veilig wordt gesteld. Agrifirm is daar
al mee bezig met het opzetten van de
Coöperatieve Data Hub, SmartDairyFarming 3.0 (zie www.smartdairyfarming.nl).
Volgens Hordijk zou het mooi zijn als deze
coöperatieve initiatieven in alle branches
worden opgezet.

Wetenschap
versus ideologie

Een prikkelende discussie tussen Guido
Sterk, onderzoeker verantwoorde gewasbescherming en directeur van IPM Impact, en
Rik Grashoff, Tweede Kamerlid van GroenLinks, vormde het slot van de middag. Het
was duidelijk dat de meer ideologisch ingestelde Grashoff het op moest nemen tegen
een gedegen wetenschapper die precies
weet waar hij het over heeft. Grashoff stipte aan dat waterleidingbedrijven inmiddels
gewasbeschermingsmiddelen terugvinden
in het grondwater. “Het maatschappelijk
draagvlak voor gewasbeschermingsmiddelen wordt steeds kleiner. De sector moet
het gebruik ervan dus snel en daadkrachtig
terugdringen.”
Sterk is het met Grashoff eens dat neonicotinoïden maatschappelijk onder druk staan,
maar dat dit jammer genoeg onderbouwd
wordt met vaak de verkeerde argumenten.
“Er zijn potentiële risico’s, maar die zijn
beheersbaar. Zelfs tegen biologische middelen kan resistentie ontstaan, wat enkele
jaren geleden nog gebeurd is met virussen
tegen de appelmade (fruitmotje). En er zijn
biologische middelen die giftiger zijn voor
nuttige organismen dan chemische.”

GEÏNTEGREERD
Gewasbeschermingsmiddelen op basis van
microbiële preparaten nemen volgens Sterk,
mede door de angst voor hoge residuen, in
belang toe. Maar ook hier geldt dat deze
middelen niet per definitie onschadelijk zijn.
Volgens hem zijn nieuwe technieken als ‘verwarringstechniek’, ‘masstrapping’, ‘flying
doctor system’ en ‘attract and kill’ nu al
belangrijke aanvullingen op middelen. Ook
de inzet van gangbare middelen uit de organische teelt, zoals zwavel, koper, pyrethrines, nicotine en rotenon, zijn niet afdoende
om de huidige gewasbeschermingsmiddelen
te vervangen en volgens Sterk vaak schadelijker voor het milieu dan chemische alternatieven. Hij ziet geïntegreerde bestrijding
(IPM) uiteindelijk de norm worden, waarbij
zowel chemische als biologische middelen
worden ingezet in combinatie met biologische antagonisten.
Om dit te bereiken, moeten er volgens onder
andere Bruinsma en WNF-vertegenwoordigster Jacomijn Pluimers (vanuit de zaal) meer
prikkels komen om te zorgen dat kwekers en
telers minder middelen gaan gebruiken. Dit
systeem zou gekoppeld kunnen worden aan
het Europese GLB-beleid. Veel mensen in de
zaal zijn het daar mee eens, maar vinden
wel dat de sector voldoende tijd moet krijgen voor de uitvoering. Een mooie opdracht
voor Carola Schouten, de nieuwe minister
van Landbouw.
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