Kringloop
slimme technologie
of menselijk?

September 2018, minister Schouten introduceert kringlooplandbouw. De
start van heftige discussies waarin regulier agrarisch Nederland voor de
huidige situatie een aantal termen gebruikt, zoals efficiënt, schoon, veilig,
eerlijk, duurzaam. Is dat zo? Van de stikstof die in de landbouw in Nederland
wordt ingevoerd via voer, meststoffen en de stikstof die met fossiele energie
wordt geproduceerd komt 45% weer in lucht en (grond)water terecht. Andere meststoffen halen we uit mijnen in het buitenland, wat niet lang meer
kan omdat het op raakt. Per eenheid energie die de landbouw produceert
wordt ongeveer 6 keer zoveel energie gebruikt als 70 jaar geleden, de CO2

emissie is daarmee verveelvoudigd. Ons vee krijgt soja uit Brazilië en graan
uit Oekraïne. Die landen voeren hun bodemvruchtbaarheid af terwijl wij omkomen in de mest. De economische verwaarding van hun oogst vindt hier
plaats. Dat is niet efficiënt, niet duurzaam, niet fair en dus niet houdbaar.
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