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De nieuwe Oostenrijkse regering
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WAAR DE LANDBOUW TEN DIENSTE STAAT
VAN PLATTELAND EN TOERISME
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In Oostenrijk valt de landbouw onder de federale minister en het federale ministerie van
‘Nachhaltigkeit und Tourismus’, wat ‘Duurzaamheid en Toerisme’ betekent. Meteen is de
toon van ons verhaal gezet. Landbouw en toerisme zijn economisch en maatschappelijk
op elkaar afgestemd met duurzaamheid als bindmiddel. Voor Oostenrijk is dit een duidelijke politieke keuze. Om jaloers op te zijn? – Jacques Van Outryve

Z

ouden onze boeren en boerinnen
jaloers zijn op hun Oostenrijkse
collega’s? Enkel wanneer ze ook
sportief zijn, want velen moeten ’s winters als skileraar aan de kost komen. Een
mooie combinatie, dat wel. Maar het is
niet iedereen gegeven. En je gaat anders
tegen de landbouw aankijken. Het we-

reldverhaal gaat aan je voorbij. De wereld
komt zelf naar je toe … op latten. Ook in
ons land spelen lokale politici met de
gedachte om landbouw (nog) meer te
benutten als toeristische trekpleister op
het platteland, het Limburgs fruitbloesemtoerisme of Katarakt-toerisme
achterna. Vandaar de interesse van

provinciale overheden voor lokale landbouw, streekproducten en lokale gastronomie, agri-toerisme, boerderijbezoeken,
boerengolf en koeknuffelen inbegrepen.
Ook hier is er een markt, weliswaar
beperkt en niet voor iedereen weggelegd.
In Oostenrijk is resoluut voor deze optie
gekozen, mede uit noodzaak. Bovendien
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tenrijk een federale republiek, driemaal
zo groot als België. Het land telt negen
regio’s of deelstaten met grote politieke
zelfstandigheid. Oostenrijk kan vergeleken worden met Zwitserland, gelet op
het berglandschap met alpenweiden,
edelweiss en sneeuw maar dan zonder
uit de kluiten gewassen financiële bankwereld. De vergelijking gaat slechts
gedeeltelijk op. Terwijl Zwitserland veilig
in de EU ingesloten lag, paalde Oostenrijk aan het IJzeren Gordijn. In Oostenrijk
zijn in 1989 de eerste bressen in de Muur
geslagen. Oostenrijk grenst naast Duitsland, Italië en Zwitserland aan vier
voormalige Oostbloklanden, met name
Tsjechië en Slovakije – zij waren destijds
één enkel land, Hongarije en Slovenië.
Na de Val van de Muur en de toetreding
van die Midden-Europese landen vreesde
de kleinschalige familiale Oostenrijkse
landbouw terecht onder de voet te worden gelopen door invoer uit de nieuwe
lidstaten. De landbouw over de grens
gebeurt op mastodontbedrijven, vaak van
meerdere duizenden hectares. Daar is
geen kruid tegen gewassen. Oostenrijk
had de middelen uit de tweede pijler van
het GLB en extra steun voor berg- en
benadeelde gebieden dan ook broodnodig en zocht zijn heil in meerwaarde,
kwaliteit en diversiteit om aan de meerkosten tegemoet te komen. De kleine
bedrijven gingen op zoek naar die meerwaarde. En die vonden zij bij de toeristische sector.
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De tweede pijler van
het GLB is op Oostenrijkse
leest geschoeid.

mische leefbaarheid, en hierbij speelt de
landbouw een belangrijke rol. Zo komt
het dat in het Europees plattelandsontwikkelingsbeleid zelfs nog maatregelen
uit de tijd van Sicco Mansholt, de allereerste Europese landbouwcommissaris
(plan Mansholt), terug te vinden zijn zoals
investeringssteun (VLIF). Het plattelandsbeleid heeft een lijst van maatregelen
waaruit lidstaten kunnen putten bij de
opmaak van hun plattelandsontwikkelingsplannen (PDPO). Een dergelijk
strategisch keuzeplan wil de EU in het
GLB na 2020 nu ook voor de eerste pijler
invoeren.
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wordt handig gebruik gemaakt van alle
beschikbare Europese fondsen voor de
uitbouw van dit zomer- en wintertoerisme. De landbouw fungeert als ruggengraat. Ook skipistes moeten immers
door de landbouw worden onderhouden,
begraasd of gemaaid, zo niet verstruiken
ze. Oostenrijk gebruikt hiervoor de vele
middelen die het vanuit Brussel krijgt
toegestopt om de boeren met hun dieren
op de been te houden. In verhouding
trekt Oostenrijk meer dan de meeste
andere Europese lidstaten. Het ontvangt
evenveel Europese middelen voor zijn
eerste pijler (directe inkomenssteun) als
voor zijn tweede pijler van het GLB
(plattelandsontwikkelingsbeleid). Voor
België is de tweede pijler slechts een
vijfde van de middelen van de eerste
pijler. Nieuwe lidstaten doen beter. De
enveloppes voor de oude lidstaten zijn
destijds historisch vastgelegd, niet
toevallig net na de toetreding van Oostenrijk. Franz Fischler, die ten tijde van
de toetredingsonderhandelingen landbouwminister was in Oostenrijk, werd
nadien landbouwcommissaris in Brussel.
Hij toverde die tweede pijler van het GLB
uit zijn hoed. De maatschappelijke wind
zat gunstig en Oostenrijk kon op deze
manier zijn eigen landbouwbeleid min of
meer voortzetten, maar nu met middelen
uit Brussel.
De tweede pijler van het GLB bundelde
bestaande en nieuwe maatregelen die de
leefbaarheid en vitaliteit van het platteland moesten waarborgen, ook de econo-
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Figuur 1 Landbouw in Oostenrijk in een oogopslag - Bron: BMNT

Bijzondere ligging, bijzondere
uitdaging
Oostenrijk trad in 1995 toe tot de Europese Unie, samen met Finland en Zweden. Noorwegen haakte op de vooravond
van de geplande toetreding af. Men kan
zich afvragen waarom Oostenrijk zo laat
de EU heeft ontdekt. Wellicht speelt zijn
roemrijke verleden het land nog steeds
parten. Het Oostenrijkse keizerrijk was
ooit een wereldmacht. Ook ons land
heeft ooit onder Oostenrijks bewind
gestaan. Sinds 1955 is het huidige Oos-
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Meerkost zoekt meerwaarde
Oostenrijk is een schoolvoorbeeld geworden van het Europees plattelandsbeleid,
al moet gezegd dat Europa het ook van
Oostenrijk heeft geleerd of afgekeken.
Het land heeft zijn specifieke landbouwstructuur kunnen behouden door haar in
te zetten in dienst van een andere economische sector. Noteer dat Oostenrijk met
zijn 8,82 miljoen inwoners jaarlijks
43 miljoen toeristen en zakenlui ontvangt, goed voor 144 miljoen overnachtingen. Tirol (33%) spant de kroon.
Burgenland (2,1%) en Neder-Oostenrijk
profiteren er het minste van. Daar moet
Europa met zijn Leader-projecten en
andere plattelandsprogramma’s verandering in brengen. Leader-projecten
vertrekken van onderuit en zijn maatschappelijk gedragen door plaatselijke
overheden en organisaties. Leader staat
immers voor ‘Liaison Entre Actions de
Développement de l’ Economie Rurale’
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In Oostenrijk wordt 34% van de welvaart
(BNP) op het platteland geproduceerd.
De tewerkstelling op het platteland is
hoger dan in de steden. In de EU doen
Slovenië (49%), Ierland (49%) en Roemenië (37%) het beter. Finland en Kroatië
doen het even goed. België zit op 5% en
Nederland op 1%. Uiteraard speelt de
definitie van ‘platteland’ hier een rol. Dat
betekent dat jongeren in Oostenrijk vrij
gemakkelijk werk vinden op het platteland en er de boerderij al dan niet deeltijds kunnen bijnemen. Werk op het
platteland heeft altijd wel rechtstreeks of
onrechtstreeks met voeding of bio-economie te maken. Oostenrijk stimuleert
dat bedrijven zich op het platteland
zouden vestigen. We bezochten destijds
nog mét Franz Fischler – toen hij Europees landbouwcommissaris was – het
hoofdkwartier van Red Bull, een wereld-
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alles. Oostenrijk telt ongeveer 162.000
landbouwbedrijven. Dat is vrij veel. De
gemiddelde grootte bedraagt 19,3 ha
bewerkbaar land. Daar komt meestal
gemiddeld nog zo'n 10 ha bij die niet
bewerkt kan of mag worden maar wel
onderhouden wordt. Meer dan de helft
van de landbouwbedrijven zijn bovendien
deeltijdse bedrijven (55%). Om fiscale
redenen wordt het landbouwbedrijf dan
doorgaans op naam van de vrouw gezet,
wat meteen het hoge percentage vrouwelijke bedrijfsleiders verklaart.
Daarnaast slaagt Oostenrijk er wel in om
de jongeren op het platteland te houden
in tegenstelling tot zowat alle andere
landen in de wereld. Overal gaan jongeren naar de stad op zoek naar werk en
vertier want op het platteland is er
steeds minder te beleven met alle gevolgen van dien.
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en steunt op lokale samenwerking. Met
de oprichting van ‘Bucklige Welt – Land
der 1000 Hügel’ (Land van 1000 heuvels)
maken een aantal organisaties en lokale
overheden in Neder-Oostenrijk daar
werk van, gesteund door allerhande
organisaties, niet in het minst de landbouworganisaties. Ook hier wordt gemikt
op het gezonde buitenleven met activiteiten en op de ‘maag’. Want van wandelen
krijg je honger. Dit wordt culinair of
gastronomisch toerisme genoemd. De
slogan luidt ‘Sooo gut schmekt die
Bucklige Welt’, jawel geschreven met
drie ‘o’s’. Bij Bucklige Welt (www.bucklkorb.at) zijn 44 boerderijen met rechtstreekse verkoop, 25 gastenverblijven, 3
bierbrouwerijen, 9 bakkers en slagers uit
23 gemeentes betrokken. Van streekbranding gesproken. We brachten een
bezoek aan de geitenboerderij Mandel’s
Ziegenhof in Lichtenegg (www.ziegenhof.
at) en Eis Greissler in Krumbach (www.
eis-greissler.at). We waren er niet alleen.
Oostenrijks landbouwminister Elisabeth
Köstinger had als dienstdoend voorzitter
van de Raad van ministers van Landbouw
van de Europese Unie haar collega’s
uitgenodigd met de boodschap: ‘Kijk en
proef wat wij met Europese middelen
voor plattelandsontwikkeling allemaal
verwezenlijken’. Raak dan ook niet aan
deze middelen! In het kader van het
nieuw Europees meerjarig financieel
kader (MFK) wil de EU immers drastisch
snoeien in het GLB na 2020 en in het
bijzonder in de tweede pijler. Die is niet
enkel voor Oostenrijk, ook voor Vlaanderen (VLIF en andere) van groot belang.
Noteer tot slot dat het toerisme in Oostenrijk 300.000 personen tewerkstelt
waarvan een derde in de horeca. Daarnaast leeft er een landbouwsector van.
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Dat brengt ons trouwens bij de specifieke
landbouwstructuur van Oostenrijk met
veel jong en veel vrouwelijk volk. 31%
van de landbouwbedrijfsleiders is een
vrouw. 10,7% van de Oostenrijkse landbouwbedrijfsleiders is jonger dan 35 jaar.
Amper 7,3% is ouder dan 65 jaar! Gemiddeld in de EU is 31% ouder dan 65 jaar en
amper 6% jonger dan 35 jaar. Voor alles
is een uitleg. Uiteraard hangt dit percentage mede af van de pensioenregeling
die in de EU-lidstaten sterk verschilt wat
de landbouwsector betreft. In Oostenrijk
geldt, naar verluidt, een degelijke pensioenregeling. Dat verklaart echter niet
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Deeltijds, vrouwelijk en jong

1

Michael Mandl baat in Mandl’s Ziegenhof een biogeitenbedrijf met 280 melkgeiten uit waar
bezoekers welkom zijn. Het bedrijf in Lichtenegg (Neder-Oostenrijk) ligt in de Bucklige Welt en geniet
van de gezamenlijke streekpromotie. De geiten geven gemiddeld 900 liter melk/jaar (3,5% eiwit/3,5%
vet) in een lactatieperiode van 305 dagen. 2 Van de melk worden verschillende biokazen gemaakt
bestemd voor de horeca. 3 Een wijnkelder van de familie Renner in Gols (Burgenland) waar de
jonge generatie met nieuwe ideeën zit en naast biologische dynamische wijnen ook natuurwijnen
(ongefilterd) produceert. Inmiddels staat de Oostenrijkse wijn opnieuw op de wereldkaart na het
wijnschandaal van 1984.
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Wijn terug van weggeweest
Landbouw in Oostenrijk kan niet om de
wijn en de wijngaarden heen. Oostenrijk
is, of was, althans gekend om zijn (zeer)
zoete wijnen. De eerste ‘trockenbeerenauslese’ dateert van 1526. Kwaliteitsaanduidingen gaan van spätlese, auslese,
beerenauslese, Eiswein over trockenbeerenauslese tot zelfs Strohwein. De kwaliteit is onder meer te danken aan de
schimmel Botrytis cinerea. De Oosten-
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Meerkosten dwingen boeren te produceren met meerwaarde. Maar … het kan
ook uit de hand lopen! Oostenrijk produceert meer biologische voedingsproducten dan het zelf consumeert. Bijna 21%
van alle landbouwbedrijven produceert
biologisch op 24% van de totale landbouwgrond. De consumptie van biologische producten bedraagt 8%, wat Europees gezien weliswaar zeer veel is! Maar
vraag en aanbod zijn niet uit balans.
Biologische producten moeten worden
uitgevoerd of komen in het conventionele
circuit terecht. Uitvoer naar buurlanden
zoals Duitsland, Italië en Frankrijk is
gemakkelijker gezegd dan gedaan. De
concurrentie van de lokale biomarkt,
vooral in Duitsland, is zwaar. Dat brengt
ons bij de zelfvoorzieningsgraad van
Oostenrijk. Met uitzondering van melk en
uien, rundvlees en bier is het land niet
zelfvoorzienend. Vooral groenten en fruit
moeten in massale hoeveelheden worden
ingevoerd. Dat gaat dan niet om biologische producten, want die zijn er voldoende. Op dat vlak gelijkt Oostenrijk als
veertiende rijkste land van de wereld dan
toch weer op Zwitserland dat nog hoger
op de ranking van welvarendste landen
staat. Zwitserland maakt zich zorgen om
de ‘voedselzekerheid’ voor zijn bevolking
en heeft dat in de grondwet vastgelegd.
Het is niet dat de grondwet voor eten zal
zorgen, wel dat er voorzorgsmaatregelen
moeten worden genomen opdat iedereen
over voldoende, betaalbaar, kwalitatief en
geschikt voedsel zou kunnen beschikken.
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Bio loopt uit de hand
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speler in energydrinks. Dat is gelegen in
Fuchl am See in de deelstaat Salzburg.
Dus niet in de stad! In 1987 verkocht Red
Bull enkel op de Oostenrijkse thuismarkt. Vorig jaar werden niet minder dan
6 miljard blikjes wereldwijd aan de man/
vrouw gebracht. Oostenrijk kiest resoluut
voor een economisch leefbaar platteland
en daar vaart de landbouw goed bij.

1 De boerderij van Georg en Andrea Blochberger in Krumbach (Neder-Oostenrijk) is een heus
belevingscentrum geworden. 2 Andrea en Georg wilden concurreren met het Italiaans ijs waar de
Oostenrijkers in de grootsteden verzot op zijn. Zij zochten naar speciale smaken. 3 Eis Greissler
opende reeds zes ijssalons in Wenen, Graz, Wiener Neustadt, Klagenfurt, Linz en Salzburg. 4 De
vijftig Simmentalerkoeien grazen in ‘Bucklige Welt’ en de consument zal het geweten hebben. Het
hoeve-ijs is gepersonaliseerd.

rijkse wijnen hebben een kwalijke geschiedenis achter de rug. Oostenrijk is
weliswaar een kleine speler op de markt.
De Oostenrijkse wijn vertegenwoordigt
1% van het wereldaanbod, of 2% van de
Europese productie. Velen kennen ongetwijfeld nog het Oostenrijkse wijnschandaal uit 1984. Slechte wijnprijzen als
gevolg van (te) hoge producties zetten
grote wijnmakers en -handelaars ertoe
aan de wijnen kunstmatig te zoeten door
er het chemische middel ‘glycol’ (anti-
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vriesmiddel) aan toe te voegen. De Duitse
vraag naar zoete wijnen was immers
hoog en op deze manier kon toch nog iets
aan de wijn worden verdiend. De fraude is
toevallig uitgekomen en vooral de kleine
familiale bedrijven die alleen druiven
produceren en hun druiven doorverkopen
aan wijnmakers waren de dupe van deze
fraude van wijnmakers en -handelaars.
Met een nieuwe strenge wetgeving inzake
transparante kwaliteitscontrole en de
oprichting van een instituut voor wijn-
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ventie van Bern van de Raad van Europa
werd in 1979 ondertekend en legde de
basis van de Europese habitatrichtlijn en
de bescherming van flora en fauna, waaronder de grote carnivoren zoals beer, wolf
en lynx. “Tijden veranderen. Wetten
moeten kunnen worden aangepast”, zo
luidt het op het Oostenrijkse platteland. n

bo

rijkse veestapels lopen hoog op. COPAvoorzitter Joachim Rukwied riep in oktober op het COPA-congres in het
Oostenrijkse Linz op om de ‘Convention on
the Conservation of European Wildlife and
Natural Habitats’ te herzien. COPA is de
koepel van representatieve landbouworganisaties uit de EU-lidstaten waarvan ook
Boerenbond lid is. De zogenaamde Con-

ht

marketing zette de gezamenlijke sector
zich achter de heropstanding ter ondersteuning van de kleine familiale wijnbouwers. Inmiddels daalde ook de vraag naar
zoete wijnen. Droge wijnen zijn op de
markt aan de winnende hand, vooral bij
jongeren. Bovendien werd besloten de
productie per hectare sterk te verminderen wat de kwaliteit van de druiven ten
goede kwam. “Minder maar beter,” zo
luidde de slogan. In 1995, bij de toetreding tot de EU, behield Oostenrijk zijn
strenge wijnwetgeving maar profiteerde
het land van de Europese steun op de
installaties te vernieuwen met Europese
investeringssteun en de marketing
wereldwijd uit te bouwen. Oostenrijkse
wijn is, alweer met dank aan Europa, een
successtory geworden. De jongere generatie wijnbouwers experimenteert bovendien met natuurwijnen (ongefilterd) en
biologisch dynamische wijnen zonder
gebruik van zwavel. Het is uiteindelijk de
bedoeling om wijnen zonder ook maar
enige toevoeging te produceren. Er
bestaat echter in de EU nog geen eenduidige definitie van ‘natuurwijn’. De vraag is
(nog) klein. Dat heeft met smaak te
maken en met wat men van een wijn
verwacht, een helder of een troebel glas
wijn. 25% van de Oostenrijkse zijn reeds
biologische wijnen.
Trouwens Wenen is ’s werelds grootste
wijnstad met 700 hectare wijngaarden en
145 wijnboeren. De regio heeft een
bijzondere wijncultuur. Denk aan de
‘Wiener Gemischte Satz’ of wijn van
wijngaarden waar meerdere rassen
gemengd worden geteeld. Soms gaat het
over 15 verschillende rassen. De druiven
worden gemengd geoogst en verwerkt.
Vooral de wijnen van de ‘Nußberg’ of
notenberg zijn zeer gekend. Destijds
waren er in en rond Wenen meer dan
1000 wijnboeren. Het zijn premiumwijnen, want de kosten liggen hoog. Vandaar
ook dat grotendeels gekozen wordt voor
biologische wijnen (25%). Wenen combineert wijn en eten in de zogenaamde
‘Heurigen’ of wijnbars. Heurigen danken
hun bestaan aan Keizer Joseph II, die in
1784 een wet goedkeurde waardoor
wijnbouwers hun eigen wijnen in hun
eigen lokaal mochten serveren. Het ging
op de eerste plaats om de nieuwe, dus
jonge wijnen vandaar de benaming. Om
de gasten langer te doen drinken, werden
er ook gerechten voorgezet.
Wie ook terug zijn van weggeweest, zijn de
wolven en lynxen. De schade aan Oosten-
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1 Zicht op de stad Wenen vanuit de wijngaarden. 2 Een ‘Heurigen’ waar lokale wijnen worden
geschonken bij een hapje. Heurigen zijn wijnbars die behoren tot de Weense cultuur. Het kunnen ook
gewoon enkele gastentafels zijn tussen de wijnranken. 3 Kerstmis in ‘Bucklige Welt’. De sneeuw is
gevallen. De rust keert weer.
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OOSTENRIJK ALS VOORTREKKER
VAN SOJAPRODUCTIE
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“De soja staat aan de poorten van Wenen!”, blokletterde enkele jaren geleden een lokale
krant. Sojateelt is naast de heropleving van de wijnproductie een Oostenrijks succesverhaal dat we best in de gaten houden want het zou ons wel eens zuur kunnen opbreken,
tenzij we mee op de kar springen. – Jacques Van Outryve
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e brexit en de handelsgeschillen
met de VS trekken alle aandacht.
Onze havens met hun in- en
uitvoer staan op het Westen gericht. Van
een nieuwe Zijderoute, IJzeren Rijn en
andere inlandse verbindingen is wel
sprake, maar het is nog toekomstmuziek.
We hebben dan ook minder aandacht
voor ontwikkelingen die zich langs de
andere kant van Europa voordoen. We
laten ons dan ook verrassen door appels
uit Polen of kippenvlees uit Polen en
Oekraïne. Maar soja? Wij liggen aan
havens waar de soja met reuzeschepen
kan aanmeren. Aan soja uit de VS, Argentinië of Brazilië geen gebrek. Dat is
overigens de reden waarom de veredelingslandbouw, met name varkens- en

pluimveehouderij, in mindere mate
melkveehouderij, destijds vanuit de
graangebieden naar de havengebieden
zijn verhuisd. De vraag is of de boten met
soja zullen blijven aanmeren.
Europa is op zoek naar eigen plantaardig
eiwit voor dierlijke maar ook menselijke
consumptie. Beide willen overstappen op
meer lokale (lees: Europese) grondstoffen. De ene omdat de aanvoer van overzee meer en meer in maatschappelijk
gedrang komt, de andere omdat steeds
meer vegetariërs en flexitariërs op zoek
zijn naar vleesvervangers. De moderne
trend van meer ggo-vrije producten, ook
dierlijke producten zoals melk (VLOGVerband Lebensmittel Ohne Gentechnik),
mag niet worden onderschat. Over de
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waarde van het label mag dan al twijfel
zijn, de wind waait over vanuit Duitsland.
Europa mag dan wel beslissen dat dergelijke etikettering geen zin heeft, de retail
stelt zijn eisen en zegt dit te doen in
naam van de consument.

Met de Donau als leidraad
De Europese Commissie bracht vorige
week een rapport uit over de ontwikkeling
van plantaardige eiwitten in de EU. De
vraag is groot! Sinds de hervorming van
het gemeenschappelijk landbouwbeleid
(GLB) in 2013 is het soja-areaal in de EU
verdubbeld tot bijna 1 miljoen ha. In lijn
daarmee ligt ook de productie van andere
eiwithoudende gewassen waaronder
peulvruchten (veldbonen, tuinbonen,

Belangrijke menselijk consumptie
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Sojateelt is naast de
heropleving van de
wijnproductie een Oostenrijks
succesverhaal
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Oostenrijk had in 2018 67.000 ha soja
(200.000 ton) staan, voornamelijk in de

deelstaten Burgenland, Wenen en NederOostenrijk. 28% van de teelt is biologisch.
In deze drie deelstaten gaat het om 40%
en meer. Meteen is duidelijk dat de afzet
in grote mate voor menselijke consumptie is. Wereldwijd gaat slechts 19% van
alle soja naar menselijke voeding. In
Oostenrijk is dat 50%. Oostenrijk verwacht het areaal te kunnen uitbreiden tot
100.000 ha, dan zou het land min of meer
zelfvoorzienend zijn. Europees wordt een
groei tot 2 miljoen ha verwacht tegen
2030. Oostenrijk zelf verwacht dat de
opbrengsten zullen stijgen van 3 ton
vandaag tot 3,5 ton in 2030. Maar Krön is
zich ervan bewust dat de groei van de
teelt zal afhangen van de prijs. Die prijs
moet minstens 2,5 keer de prijs van het
graan zijn om de teelt van graan door
deze van soja te vervangen. Met bio is
alvast een bijkomende premie te verdienen. Matthias Krön rekent ons ook voor
dat Europese ggo-vrije soja slechts een
meerprijs van 50 euro/ton kost tegenover
100 euro/ton wanneer men ggo-vrij-soja
gescheiden moet laten overkomen uit
Zuid-Amerika. Pijnpunten zijn teelttechnisch zoals grote oogstverliezen (10%) en
onkruidbestrijding, maar ook volatiele
prijsvorming en overdracht van kennis. In
Oostenrijk zijn twee zaadbedrijven actief
bezig met soja, Saatzucht Donau en
Saatzucht Gleisdorf.
“De uitdagingen zijn groot. Vandaag
bedraagt de invoer in Europa van plantaardige eiwitten 12 miljard euro. Afhankelijk van de gemiddelde productie voert
Europa jaarlijks 16 miljoen ha soja in.
In Brazilië is 40% van het akkerbouwareaal met soja beplant, in Argentinië
48% en in Paraguy 78%! In Europa is dat
amper 2,4%”, verdedigt Krön het Donau
Soja-initiatief.
De vraag blijft of die Donau-soja tot bij
ons kan geraken. De Donau ontspringt in
het Zwarte Woud (Duitsland) en oostwaarts om uit te monden in de Zwarte
Zee. Er kunnen hoogstens schepen van
1000 tot 2000 ton langs binnenwateren
tot bij ons geraken. Je hebt er veel nodig
om een scheepslading uit de VS of ZuidAmerika te vervangen. De productie van
Europese soja heeft in elk geval de trend
mee. Het is nu wachten om concrete
initiatieven in het GLB na 2020 verder te
ontwikkelen. n

bo

uit. Andere landen hebben zich gespecialiseerd in de teelt van soja. Zij voeren soja
uit. Daar zijn gegronde redenen voor. Die
zijn van teelttechnische, klimatologische
en politieke aard. Maar moet het daarbij
blijven?”, vraagt Matthias Krön van Donau
Soja (www.donausoja.org) zich af. Sojateelt
is voor Oostenrijk niet nieuw. Hij toont ons
een foto van praktijkonderzoeker Friederich Haberlandt (1826-1878). Hij voorspelde dat de teelt in Oostenrijk, mede gelet op
de ligging, wel eens een succes zou kunnen worden. Soja wordt bovendien gezien
als een goed teeltafwisseling en een
oplossing voor het ‘diabrotica’-probleem.
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linzen en kikkererwten) bijna verdrievoudigd. Wanneer kleine getallen verdubbelen of verdriedubbelen blijven het nog
lang tijd kleine getallen tot ze opeens
groot geworden zijn. Maar in Midden- en
Oost-Europa hebben een aantal landen
niet gewacht. In 2015 hebben ze de
handen in elkaar geslagen voor de productie en commercialisering van zogenaamde ‘Donau Soja’. Het waren de
landen langs de oevers van de Donau die
het initiatief namen. Donau Soja of Danube Soya is een interprofessionele
organisatie waarvan zowel overheden,
organisaties als bedrijven deel kunnen
uitmaken. Sommigen onder hen, zoals
Roemenië, zijn zeer vertrouwd met de
teelt. Inmiddels hebben meerdere landen
zich aangesloten, ook landen die niet aan
de Donau liggen zoals Italië. Omdat het
om Europese soja gaat, gaat het dus om
ggo-vrije soja. Met deze troef zoekt die
soja de markt op. Oostenrijk, de voortrekker en sterkhouder van het project, voegt
daar nog een dimensie aan toe, met
name biologisch geteelde soja.
“Europa heeft zich gespecialiseerd in
graanteelt. Europa voert heel wat graan
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1 Volgens Matthias Krön kan Europa met eenvoudige ingrepen in 50% van zijn eigen behoefte van
plantaardige eiwitten voorzien. Vandaag bedraagt het areaal eiwithoudende gewassen (peulvruchten)
2%. Wanneer dat zou worden verhoogd tot 5% is het al zover. Europa met zijn GLB na 2020 moet
daarop inzetten. 2 Onkruidbestrijding blijft bij de sojateelt een heikel punt. In de biologische
sojateelt worden grote onkruidwieders ingezet. 3 Akkerbouwland in rust met hernieuwbare
energieproductie op de achtergrond. Oostenrijk heeft ook een belangrijke suikerteelt. Waar
suikerbieten, graan en maïs kan worden geteeld, past ook soja in het teeltplan.
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