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Ambachtelij( huisgemaakt en natuurlij( zo willen we ons voedsel. In reclames roeren traditioneel geklede Italiaanse mama's in.

tomatensauzen van versgeplukte,
zongerijpte tomaten uit hun achtertuin. Koeien grazen in groen
omzoomde _weiden. Gespierde
mannen op laddertjes plukken lachend sinaasappels uit de bomen.
Puur natuur, diit willen we op
ons bord. Daarom vervangen hippe stadsbewoners hun geraniums
en hortensia's door mais en bietjes. Alles wat oma at, is trendy:
streekproducter! vergeten groenten, oerdieet, rauw eten, perma-

cultuur, et cetera.
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Toch-komt het gros van het voedsel dat de Nederlander eet helemaal niet uit oma's keuken. Het
groeit in kassen waar het altijd
hoogzomer is, waar elk plantl'e in
de watten wordt gelegd met de
optimale hoeveelheid'regen' en
meststoffen. Waar vraatzuchtige
Iuizen, aaltjes en wantsen geen
kans maken dankzii gewasbeschermingsmiddelen. Waar de
grond venrangen is door steenwol. En waar plukkers het seizoen rond, snel en zonder rugpijn
oogsten. In mesterijen kruipen
kuikens uit hun ei op de lopende
band en grceien in een paar weken uit tot nuggers en kipfilets.
De meest effici€nte koe staat op
stal, waar ze al gauw achtduizend
pakken melk per jaar produceerl

miljard wereldbewoners bii, vooral in Afrika en Azi€. Bovendien
wordt er steeds meer vlees gegete& en een kilo vlees kost nu eenmaal zes kilo mais en soja. Willen
we alle nieuwe aardbewoners kun.
nen voeden dan moet de productie minstens verdubbelen, zo
luidt de voorspelling van de wereldvoedselorganisatie FAO.
In Afrika, waar de Groene Revolutie nog maar nauweliiks heeft ingezeg valt nog veel aan effici€ntie
te winnen. Hier kunnen tractor,

kunstmest, irrigatie en gewasbeschermingsmiddelen nog wonderen verrichten.
Maar sommige landbouwdeskundigen pleiten tdgen Groene Revo-

lutie. Zij prediken een ecologische
ofbiologische aanpak. Afrika mag
niet opgezadeld worden met de
nadelen van intensieve landbouw,
zoals verlies aan biodiversiteit of
verzuring van het milieu. Het continent moet inzetten op wisselteelt, mest- van eigen vee en sluipwespen tegen insectenplagen.
Voor het milieu en de varkens
zou een biologische aanpak beter
zijn. Het is echter zeer de vraag of
het ook beter is voor mensen.
Vooral voor de miljarden mensen
die nu al worstelen om iiberhaupt
aan voedsel te komen. Voedsel is

55 tu"t,moderne

Het is geen romantisch beeld,
maar u bent er vast grcot en gezond op gegroeid. Ik ook.
Dankzii technologie zoals aardap-

Yan:Voedsel flink
opschroeven

pelpootmachines, kunstmest, regeninstallaties en chemische bestrijding van insectery schimmels
en onkruid is de landbouw zo effi.ci€nt geworden dat nog geen ze-

ventigduizend boerenbedrijven
erin slagen zeventien miljoen Ne-

de wereldvoedselorganisatie FAO.'

derlanders te voeden en nog eens
fors te exporteren. De Groene Revolutie, zoals de grote productiestijging in de landbouw in de naoorlogse jaren wordt genoemd,
vormde de solide basis voor
West-Europa's huidige welvaart.
De komende jaren moet de landbouw opnieuw een enorme slag
maken. Tot zo5o komen er twee
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o"intensieve
landbouw heeft de
laatste decennia
bewezen dat hij
duurzamer wordt

een eerste levensbehoefte. Voedselschaarste is direct levensbedreigend. En het is onornstotelijk bewezen dat ie met moderne tech-

nologie de productie van voedsel

flink omhoog kunt schroeven.
Bovendien heeft de intensieve
landbouw de afgelopen decennia
bewezen dat hii duurzamer
wordt. Wat vandaag in Nederland
aan bestrijdingsmiddelen en
kunstmest wordt gebruikg is nog
maar een fractie van veertig jaar
geleden. Moderne kassen vragen
al lang geen stroom meer. Dankzij aardwarmte en andere technische vondsten leveren kassen vandaag energie. En wie wil zien hoe
je een woestijn vergroent, gaat
naar Isradl, waar elke graanhalm
op een minimum aan water gedijt
dankzij computergestuurde druppelsystemen en slimme'grond'.
Genetische modificatie zit in Europa in het verdomhoekie. Elders
wordt daar heel anders over gedacht. En worden successen geboekt met gewassen die extra bestand zijn tegen droogte en hitte
dankzij DNA-technieken. Overal
ter wereld toveren landbouwingenieurs verlaten kantoorgebouwen
om in groentefabrieken waar
plantjes boven elkaar groeien onder zuinige led-lampen, zodat er
maar een paar vierkante meter nodi$'is om uw maaltijden te telen.
Aan de universiteit van Maastricht werken wetenschappers
aan vlees uit het laboratoiium
waar geen dierenleed meer aan te
pas komt. Dankziy'de melkrobot
is'het mogelijk de melkkoe zelf te
laten bepalen wanneer ze uit de
wei komt om gemolken te worden. Zuiveringsystemen zetten
binnenkort menselijke en dierlijke urine om in een nieuw type

'kunstmest', zodat geen schaarse
delfstoffen en minder energie nodig is om het land te bemesten.
Willen we negen miliard mensen
kunnen voeden in zo5o, dan moeten we niet terug naar'oer' of ie-

dereen boer'. Voor de toekomst
van ons voedsel is het beter om te
blijven weiken aan nog effici€ntere en duurzamere technologie.
lr. Marga van Zundert is wetenschapsjournalist en redacteur van het Wereldpodium.

