
Reactie / bijdrage Harm Evert Waalkens (Raad van Toezicht WUR) 
 
Het is erg goed dat er aandacht besteed gaat worden aan het thema Hoe organiseer je een 
paradigma shift op het platteland met als oogmerk een sterke en concurrerende landbouw voor het 
verdrijven van de armoede op het platteland, een duurzame voedselvoorziening en de essentiële 
betrokkenheid van jonge boeren en boerinnen daarbij? 
Het klinkt als een Mansholt revisited en dat is het volgens mij ook. 
Kijk naar de ambities van Sicco met zijn landbouwpolitiek na WO II. 
  
Waar ik aandacht voor vraag zijn de volgende punten in willekeurige volgorde opgesomd. 
·         Het meeste rendement van deze investeringen ligt in de vruchtbare delta’s. Daar loont 
intensivering van het gebruik van kunstmest en innovatieve landbouwmethodes. In de marginale 
gebieden ligt het erg voor de hand om de boeren en boerinnen te helpen met nieuwe methodes die 
goed aansluiten bij hun eigen tradities en dat zal niet snel grootschalig en concurrerend zijn of 
worden.  Aandacht voor verspreiding en delen van kennis op het gebied van combinatie teelten. 
·         Landbouwbeleid staat altijd naast sociaal beleid. Op het moment dat je gaat opschalen komt er 
een enorme dynamiek in de samenleving. Mensen moeten of binnen de landbouw een plek kunnen 
krijgen of zullen anders moeten om zien naar werk en dus inkomen. 
·         Concurrerend produceren slaagt alleen maar in ketens met gedeelde verantwoordelijkheden. 
·         Investeren in logistiekopslagcapaciteit, eerlijke handelskanalen en betrokkenheid van de 
leefgemeenschappen. 
·         De urbanisatie is ook een uitdaging om stadslandbouw te promoten. Breng de consumenten 
dichter bij de productie en laat zien dat het geen bedrijfstak is voor dummies, zoals jullie schrijven. 
·         Toegang tot financiering is essentieel. 
·         Climate Smart Agriculture zal ook op de aanstaande KlimaatTop in Parijs een hot thema zijn. De 
landbouw als onderdeel van de oplossing. 
  
De huidige OS agenda staat in het teken van handel en ontwikkeling en binnen de mondiale 
handelsstromen zijn de voedingsgrondstoffen de belangrijkste stromen die ook veel  geopolitieke 
dimensies hebben. 
In dat kader is het interessant te zien dat Brazilië en de EU samen met voorstellen zijn gekomen om 
de belemmeringen die er zijn  - zoals de exportsubsidies - weer op tafel te leggen tijdens een top in 
Nairobi. 
In dit kader is een blog van Allan Matthews interessant op een site “CAP Reform”. Ik zal je die 
separaat sturen. [zie FoodFirst site] 
  
Het is en blijft doodzonde dat de FAO nog steeds aan de zijkant staat. 
De Wageningse conglomeratie Universiteit en DLO kan een belangrijke bijdrage leveren aan het 
thema dat jullie aansnijden. 
  
Een interessante man die veel onderzoek in Afrika heeft gedaan is Henk Breeman. Ik heb een paar 
keer met hem gesproken en heeft een vracht aan kennis opgedaan. Hij is al met pensioen en woont 
geloof ik in de buurt van Deventer. 
  
Beste Cor, het is toch nog weer een heel verhaal geworden, maar ik zit gekluisterd aan mijn bureau 
vanwege de knie operatie en had dus even tijd om te reflecteren. 
 
Groeten, 
Harm Evert 
 

 


