Marjolein Visser
ȱȱȱȱȱȱȱȱȬȱǻȱȱŜŖǼȱ ȱȱȱ Ȭ
¢ȱȱȱȱȱȱħȱȱȱȱ£ħȱ ȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱħȱȬȬ
ºȱȱǯȱ ȱȱ ¢ȱ£ȱȱȱ ȱȱȱ£ȱȱ
£ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¢ǯȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱ£ȱǰȱȱȱȱħȱȱȬȱǻȱȱȬ
ȱȱºȱǼȱ·ȱ Ȭȱǻȱȱȱȱȱ
ȱȱȱęȱǼǯȱ
ȱȱ ȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȬȬ
ȱħȱȱȱ ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱ ¢ȱȱȱȱȬĜºǯȱ
ȱȬȱ ȱȱȱ¢ȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱ
ȱȬĜºȱȱ¢ȱȱȱǯȱȱħȱȱȱȬ
 ȱȱȱǱȱȱǻǼǰȱȱǻǼȱȱȱǻǼǯȱȱȱ
ȱȱ£ȱȱȱǰȱ£ȱ ȱȱȱħǰȱȱȱȱħȬ
ȱȱȱȱȱȱȱ ħȱȱȱǯȱ ȱȬ
ħȱȱ ȱȱȬħȱȱȱȱ ħȱ£ǯ
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Agro-ecologie in een notendop, Deel II
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 en silvaǱȱȱȱħȱȱ ¢
ħȱȱ 
Verweving  scheiding van natuur en landbouw
De eeuwige vragen van schaal en lokaliteit
ȱ£Ǳȱ··ȱȱ
Conclusie

Ȭȱȱħȱȱ
Laat ons even hernemen waar we waren gebleven
De eerste generaties landbouwkundigen
ȱȱ ȱǻȱŦŠǼǯȱȬȱȱȱȱ
moesten kennismaken met die
ȱ ȱ ħȱ   ȱ
volwassen
geworden ecologie en tot
over de excessen van de overmatige industrialihet inzicht komen dat landbouwkunde
ȱȱȱȱȱ¢ǯȱ
ȱȱĞȱ£ȱȱȱȱȱȱ
eigenlijk toegepaste ecologie is.
ȱȱȱȱȁħȂǯȱ
ȱ ħȱȱȱring van die kritiek is ȱȱǻȱȱ£ȱǼȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱȱǯȱȱȱȱȱȁȂȱȱȱȱ
ȱħȱǯȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱ ȱ
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ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ  homo sapiens de dominante
ȱǯȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱ
 ȱ ȱȱȱȱȱ£ȱȱȱ ȱħȱ
ȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ is nu
ȱȱȱȱȱ ȱȂȱȱ··ȱȱǰȱȱȱȱ¢ȱ
ȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
ȱ ȱȱ ȱȱǯȱȱȱ ȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱĞȱȱ
ȱȱ£ħȱȱȱ£ǯȱ
ȱ ȱȱȱȱ ȱȬȱȱȱȱ£ȱȱǰȱȱĴȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ ¢ȱȱǯȱȱ£ȱ
ȱħȱȱȱǰȱȱ ȱȱȱȱȬºȱȱ
ȱħȱȱȱȱ ǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
braakperiode van de akker (Ǽǯȱȱťȱ ȱȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱ£ȱ ȱȱȱȱȱȱȱ£ħȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȁȂȱȮȱ ȱȱ
ȱ ǵȱ Ȯȱ ȱ ȱ ȱ Ȭȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǻ
ȱ ȱ ȱ

ǰȱȱȱȱšŨŠŠǼȱȱºȱǰȱȱȱ£ȱ ȱĞȱ
Êǯȱ ȱȱ¢ȱȱȱħȱȱȱȱȱŦǯȱ
ȱħȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱ¡ȱȱȱěȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱ ȱ
ħȱǯȱȱŦȱ ȱȱȱ£ǳǯȱȱ ȱȱȱ£ȱħȱǵ
Ȭȱ£ȱȱ ȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱŦȱǯȱȱȱ£ȱ¢ȱȱȱ£ȱ ȱȱȱȱȱŧȱȱǰȱ
ȱ ħȱ ȱ Ȯȱ ȱ £ȱ Ǳȱ ¥ȱ Ȯȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǻǼȱ ȱ £ȱ ȱ
ȱȱȱšȱȱťȱ ǰȱȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱ
Ŧǯȱ ȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱǰȱĢħȱȱȱ
¡ǰȱȱȱȱȱȱħȱȱǰȱȱȱšȱħĞȱȱȱȱȱǯ
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De fasen 1-5 van agrarische verandering onder druk van de bevolkingsgroei, beschreven door Ester Boserup
(1965) gevolgd door de huidige fase 6 en toekomstige fase 7 (eigen werk).
NAAM

1

Forest fallow

2

Bush fallow

3

Grassy fallow

4

Short fallow

5

Multicropping

LENGTE VAN DE
BRAAKPERIODE
Boserup (1965)
Tientallen jaren

DOMINANTE
ENERGIEVORM

PERIODE

Pre-industrieel

FASE

LANDBOUW

ȱŗ

Ecologisch

Minder dan 10 jaar
Max. 2 jaar
Max 6 maand
Max 1 maand

Menselijk en dierlijk

Na Boserup (eigen werk)
6

-

Industrieel

Max 1 maand

Fossiel

7

Verweving

Post-industrieel

Verweving

Ecologisch, menselijk
en dierlijk

ȱȱ ȱǻȱȱęȱšǼȱȱȱħȱ£ȱǯȱ ȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱ ȱȱ
ȱȱȱȬĜºȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱ£ȱȱ
ȱȱȱȱȱǻęȱȱ¢ǼǯȱȱȱȱȱŦȱȱ
£ȱȱȱȱȱȱȱȬĜǯȱȱȱȱȱȱȱ
ŧȱºȱȱȱȱȬĜȱȱȱȱȱȱȱȱ
met de beschikbaarheid van goedkope olie (of fosȱ ěȱ ȱ ȱ Ǽǯȱ ȱ £ȱ ȱ
anders op dan beter om te gaan met de energieDe uitdaging is dus een Fase 7 van
ǰȱĤȱȱȱȱȱ£ǰȱ
de landbouw te concipiëren met een
£Ĵȱ£ȱǯȱȱ ȱȱ
gunstiger energie-efficientie die
ȱ ǵȱ ȱ ȱ Ǳȱ ȱ ȱ ȱ
bovendien
niet meer staat of valt met de
aan de huidige en toekomstige vraag naar voedsel zonder terug te vallen in miserabele scenario’s
beschikbaarheid van goedkope olie (of
ȱȂȱȱȱ£ȱȱĴȱ£ fossiele brandstoffen in het algemeen).
gen voor ȱ¢ȱ , maar zelf met honger naar
bed gaan?
ȱȱȱȱ ȱȱȱȱħȱȱȱ£ȱȱȱȱǯȱ ȱ
£ȱȱȱħȱȱȱȱȬȱǰȱ ȱȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱ ħȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱŧȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱ£ȱ ȱ
ȱȱȱȱȬħȱȱȱȱȮȱĴħȱȮȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱǯ
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ȱȱȱȱȱǻ Ǽħ
ȱȱ£ȱȱEster Boserup en energetische beschouwingen (beide begrippen
£ħȱȱȱȱ ǼȱȱȱĜºȱȱȱ ȱǰȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱǯȱ
Laat ons daartoe even terugkeren naar de  en haar verbanden met het omringende
ǯȱȱħȱȱȱȱȱȱĴȱȱȱȱ ǰȱ
ȱȱȱȱȱȱŧǰȱȱȱȱ¢ǯȱȱȱȱǻǼȱ
ecologische successieǯȱ ȱȱǱȱȱȱ££ȱȱȱǻǼȱlueert spontaan naar een bos (silvaǼǰȱȱĞȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱ£Ȃȱȱȱ£ħȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
Die fase van dominantie door grassen heet ǯȱȱȱħȱȱęºȱȱ
het een overgangsfase tussen  en silvaȱǯȱȱȱħȱȱȱȱȱħȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ ȱȱȱǰȱ£ ȱȱȱǯȱ ȱ
ȱȬęȱȱȱȱȱ¡ȱǻȱȱȱ
ȱǼȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱȱ ǯȱȱȱȱ£ȱȱħȱȱȱǯ
ħȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱ
ȁȂǯȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱǻ ȱǼȱ
en ȱǻ ȱ Ǽȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱǰȱȱȱȱȱȱ ȱ¡ȱȱȱȱȱȱǯȱȱ
ȱȱ£ħȱȱ£ȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱ
van spontane energie-opstapeling, die van  en silvaȱħȱȱbronnen maakt?
ȱȱȱȱ ȱȱȱȱ¢ǯȱȱȱȱęȱ ȱȱȱ¡ȱȱȱȱȬȬȱǻȬǼ
¢ǯȱȂȱȱȱȱȱȱȱǻǼȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱ£Êȱȱȱ
en silvaǯ
ȱ ǰȱ ħȱȱǰȱȱȱȱ ȱȱ
de aanwezige proporties ,  en silva, een punt in een driehoek waarvan de drie
ȱšŠŠƖȱ,  en silvaȱȱǻȱŢǼǯȱȱȱȱȱȱ
šŠŠƖȱsilva is geen landbouwlandschap en kan slechts in heel welbepaalde omstandigheȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
ȱȱšŠŠƖȱ is evenmin een landbouwlandschap, want van een  oogst
ȱȱĴȱ ȱǰȱȱȱħ£ȱȱ¢ǯ
šŠŠȱȱ dan? In bepaalde landschappen gedomineerd door industriële land ȱħȱȱȱȱ de volledige ruimte in beslag kan nemen, zonder enige
interactie met  of silvaǯȱȱȱȱȱ ȱĞȱȱȱ
illusie gecreëerd dat akkers kunnen bestendigd worden met veel en steeds meer cheǰȱȱȱǯȱȱħȱ£ħȱȱĴȱȱǯ
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Ten eersteȱ£ħȱȱħȱȱ ħȱȱȱȱȱȱħȱȱdiging van de  geen  of silva meer aan te pas komt, al was het maar als kleine
ǯȱ ȱȱħȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱ£ȱȱȱħȱȱȱ¢ȱ
ȱ ȱ ǰȱ ºȱ ȱ ȱ ħȱ ȱ ȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱħȱȱ ȱȱȱ ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
ȱ ħȱȱȱȱħǯȱ
Ten tweede ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ħProblemen met ziekten en
ker dat een overgebruik van industriële energie
plagen worden zoveel mogelijk
in de  de ontplooiing van levende energievermeden
als agrobiodiversiteit op
ȱ ǻ£ȱ ȱ šȱ ȱ ȱ Ǽȱ ǯȱ
bestudeerde wijze gecombineerd
ȱ ȱ ȱ ȱ ȬȬȱ
£ħȱȱȱȱ¢ȱȱwordt met wilde biodiversiteit.
ȱ£ħȱȱ£ħȱȬȱ
zoals £Ȭºȱȱ¢£ȱǻ¢ȱǼȱȱ£ȱȱȱȱħȱȱȱȱȱ
(£Ǽȱȱȱǻ¢£Ǽǯȱȱȱ£ħȱ£ȱȱȱȱ£ȱ
ȬěǰȱȱȱȱȁȂȱ£ȱȱǯ
Ten derdeǰȱ ȱȱǰȱȱȱȱǻºȱǼȱȱ ȱȱ
en duur worden? Dan moeten we wel terugkeren naar niet-industriële, lees levende
ǯȱȱšȱȱȱ ȱȱ£ȱ ȱȱȱȱ£ħǱȱħȱȱ£ħȱȱȱȱ£ħǰȱħȱ ȱȱȱ
ȱ¢ȱȱ£ǯ
ȱȱȱħȱȱȱȱǱȱȱºȱȱȱ ǰȱȱȱȱ ȱȱȱȱǱȱȱĴȱ£ȱȱǻǼȱ ȱȱ
ȱǻǼȱȱȱħ£ȱ£ȱħǯȱȱȱ ȱ ȱħȱȱ
we met teveel mensen te hard moeten werken op en rond de , dan moeten we mikȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱǱȱ
ŗǯȱ ȱ£ħȱȱȱ ȱȱǵȱ ȱȱȱǯ Het is onze enige
ǯȱȱȱȱȱ in een landbouwlandschap eist een
ǻǼ ȱȱȱ met  en silvaǯȱ
Řǯȱ

ȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱgebruiken? Door een
£ȱȱȱħȱȱȱȱºȱȱȱ
ȱȱǯ

řǯȱ

ȱ£ħȱ ȱ£ǵȱȱȱ£ȱȱ¢ºȱȱȱȱȱȬǯȱ

Śǯȱ ȱȱȱȱ ǵȱǰȱ£ȱȱȱȱ
bestaan nog, maar de uitdaging is om ze verder te optimaliseren via
Ȭȱ£ǯ
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ȱ1

Schematische illustratie van hortus, ager, saltus en silva gerangschikt volgens een tijd-ruimtegradiënt

Ager evolueert via saltus naar silva onder omstandigheden die gunstig zijn voor plantengroei. Ager is een intermediaire
sink (put) van vruchtbaarheid die wordt gewonnen uit bronnen (‘source’) die bestaan uit combinaties van saltus en
silva. Een vierde element is de hortus (tuin): een microkosmos van ager, saltus en silva tezamen, en de ultieme sink
waar vruchtbaarheid geconcentreerd wordt. De hortus wordt in dit verhaal verder buiten beschouwing gelaten.

ȱŘ

Traject van agrarische verandering onder toenemende bevolkingsdruk sensu Boserup
Silva 100%

Ager 100%

Saltus 100%

Fasen 1-5 zijn pre-industriële fasen beschreven door Boserup, gekarakteriseerd door steeds
kortere braakperioden. Phase 6 (zonder braak) is de landbouw van vandaag.

ȱȱǱȱȱȱºȱȱ ¢
Het inzicht van het belang van  en silvaȱ ȱ ȱ ȱ ħȱ ȱ ȱ
ǻȬºǼȱ ¢ǯȱȱȱ£ȱȱȱȱ  ħȱ
ǻȱ ȱ ȱ ȱ šȱ ȱ ťȱ Ǽȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǻǼ
vruchtbaarheid van een ȱȱºȱȱȱǵȱǱȱȱȱȱ
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ȱšȱǱȱȱ£ Ě ȱ ȱ
De braakperiode die van de  weer een silva maakt via een min of meer lange Ȭ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
ȱħȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱ
£ȱȱǯȱ ȱȱȱǰȱȱȱ er in een landschap
 £ȱȱ£ħǰȱȱȱȱȱȱ£ħǰȱȱȱȱȱȱ
gebruik mag gemaakt worden van de spontane energie vervat in het proces van ecoȱǯ

LANDBOUW

diezelfde  en silvaȬȱȱȱȱǯȱȱ£ȱ ȱȱ
braakperioden en met transfers van vruchtbaarheid uit die  en silva naar de ǯ

ȱ ¡ȱ ȱ ȱ Ȃȁȱ ȱ ȱ ȱ ȱ  ħȱ ȱ ǻǼȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ Ĵȱ ȱ ȱ ȱ
overgroeiende  wordt hersteld via ecologische successie en de nieuwe  wordt
ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȁ£ Ě ȂǱȱȱȱ£ħȱ
ȱǰȱȱ£ ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȂȁȱ ¢ȱ£ȱȱȱ¡ȱȱ
£ħǰȱȱȱȱȱħȱȱ£ Ě ȱȱȱȱ£ Ě ȱȱȱȱ£ȱȱȱȱǯǯǯǯȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱħȱȱǯ
ȱȱȱȱȱħȱ 
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭºȱ ȱ ŢȬťȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
bestendiging van een steeds permanentere en grotere , actief vruchtbaarheid moest
ȱȱȂȁȱǻȱȱħȱȱȱ via een aan belang
ȱ Ǽǯȱȱ  Ǳȱ ȱ ȱ ȱ ǻǼȱ ȱ ȱȱȱ ȱȱǻǼǰȱȱȱ ħȱȱȱ ȱȱ
ȱǯȱȱ£ħȱȱȱǯ
ȱȱ£ Ě ȱȱ£ȱȱȱȱħȱ
ȱȱȱȱ£ǯȱȱȱ en silva herwaarȱȱȱȱȱȱ ¢ȱȱȱ ȱȱǰȱ
ħȱ£ȱȱȱħǰȱȱȱȱȱŧǯȱ ȱȱȱ ȱsalȬ
-en silvaȬȱǻǼ ȱȱȱ ter verbetering van het energetisch
ȱȱȱȱȱȱȂȱǻ ȱǼȱȱȬ
ºȱȱ Ȭȱ ħ£ǯ
ȱ ȱȱŦȱȱȱȱħȱ¡ȱȱȱšŠŠƖȱ duwde, zou Fase
ŧȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǻȱţǼǯ
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ȱ3

Contouren van Fase 7 sensu Boserup
Silva 100%

Reintegration
of SILVA
components
into the AGER

Ager 100%

Reintegration of SALTUS
components into the AGER

Saltus 100%

ȱȱ¢
In de gematigde streken komt een beter gebruik van  neer op de herwaardering
ȱǰȱ£ ȱħħȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǻ£ȱȱȱȱȱ Ǽǯȱȱ, min of meer gedomesticeerd, met min of
ȱȂȁȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱħĞǰȱ ȱȱȱ
ȱȱȱǰȱ ȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
maken en het transporteren van mest van permanent grasland naar , maar ook via
ȱ£ȱȱħħȱȱȱȱ zelf, waar dan geen actief transport meer
ȱȱȱǯȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱ ǰȱ ȱ
wil zeggen dat intensivering via grasland slecht gesmaakt wordt door lezers die menen
ȱȱȱ ȱȱ ȱȱȱ£ȱǯ
ȱȱȱȱȱ¡ǯȱ ȱȱȱȱȱȱǻȱħǼȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱ
ȱħǯȱȱȱ ȱȱȱȱȱ ȱȱȱǻǼ
ȱȱȱ¡ȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱǻȱšȬŤǼǯȱ
ȱȱȱȱÊȱ ȱȱȱȱȱsilvaȬȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǻǼȱȱ
ȱǯȱ¢ȱȱȱ ǯȱ Ě ȱǻȱšȱȱ
Ǽȱȱȱȱȱȱ¢ǯȱ¢ȱĞȱȱȱȱ
Ǳȱȁ Ȃǯȱȱsilvaȱȱ£ ȱħȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
veelheid van ¢ȱ ħȱǰȱȱȦȱ ȱȱȱȱ ǯȱ
De grote troef van uitgekiende mengverbanden van gewassen met verschillende groeivormen is dat er per hectare meer van het invallende zonlicht wordt omgezet in biomassa,
ȱȱȱĜºȱ ȱȱȱ£ǯȱȱȱȱȱȱ
·ȱ ȱ£ȱȱȱȱ£ħȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱ¡ȱǻęǼȱǯȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǻǼȱ£ȱ
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Herverweving met ȱȱ£ȱȱ¡ȱĞȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱħȱȱȱȱȱ ȱȱȱ ȱ
£ȱȱȱȱħĞǰȱȱ ȱȱȱ ȱȱȱ ħȱ
 ȱǯȱ  ȱȱsilvaȱȱ£ȱȱ¢ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱħǰȱȱȱsilva nog integraal deel
ȱȱȱȬ¢ǯȱ£ȱȱȱȱȱȬħ¢ȱ ħȱȱ ȱ aan te pas komt, vraagt onderzoek hierover ook veel
ȱħȱǻ¢ȱȱǷǼȱȱȱȱȱȱȱ ħȱȱȱǯ

LANDBOUW

ħȱȱȱȱǯȱǰȱȱ ȱ historisch nooit zo goed gewerkt
Ğȱǻȱȱȱ¡Ǽǰȱȱ¢ȱȱȱȱǯ

ħȱȱ 
Herverweving van  en silva met ȱĞȱȱȱǯȱȱȱ
van de ȱȱħȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
Voor een goede oogst moet ook de onkruiddruk ingetoomd worden en mogen ook ziekȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱĴħȱȱȱ £ȱȱȱǰȱȱȱ
ȱ ȱ  ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ  ¢ȱ
ȱǱȱħȱȱ£ȱȱȱȱ ħȱȱȱ ȱ
ȱȱȱǯȱ£ȱȱȱȱȱȱmislukking nu eenmaal niet genomen kan worden is de industriële oplossing van dit
afgeleide probleem de ontwikkeling van een resem pesticiden die heel vaak gewoon
ȱȱȱȱȱȱ£ȱ ǯȱȱȱ ȱ ȱȱȱǯǯǯǯ
Agro-ecologisch gezien is het veel interessanter om problemen met ziekten en plagen
£ȱħȱȱǰȱȱȱ£ȱȱǰȱȱǰȱ¢ȱǯȱ
ȱǰȱȱȱȱ£ȱȱȱȱĞȱ£ȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ£ȱħȱ ǰȱȱȱȱ
ħȱȱȱȱȱȱȬ¢Ǳȱȁ ȱ£ȱȱ
ȱħȱȱȱǰȱȱȱȱ£ȱȱȱȱħȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ǯȂȱ
ȱ Ǳȱȱȱ£ȱȱȱ ȱ£ȱħȱȱ
ǻȱȱǼȱȱȱȱȱ ħ£ȱȱ ȱȱ
ȱǯȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱ
en silva, veel minder in ǯ

Verweving versus scheiding van natuur en landbouw
ȱĚħȱȱȱǰȱȱȱȱ£ ȱȱȂȱȱȱ
het vorige (de herverweving van ,  en silvaǼȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ǯȱȱȱȱ··ȱȱǯȱ

49

LANDBOUW

ȱȱ ħȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱ
sparen voor natuur (ȱǼȱ£ħȱȮȱ ȱǻºǼȱ ȱħȱ
ȱ ȱȱȱȮȱȱ ȱȱȱȱǻȱȬ
ǼȱȱȱȬȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱħȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ǻǼȱ ǻǼȱȱȱħȱȱȱ£ǯȱȱ ȱħȱȱ
£ħȱȱȱȱȱȱȱȮȱȱȱȱȮȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ǰȱ£ħȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱºȱǯȱ

In de wetenschappelijke controverse
die vandaag woedt tussen aanhangers
van land sparen voor natuur enerzijds
– waarin (industriële) landbouw
ruimtelijk gescheiden wordt van
natuurgebieden – versus landbouw
delen met natuur neemt de agro-ecologie
meestal de laatste stelling in.

ȱȱ ȱȱȱ£Ĵȱȱȱ
ħȱȱ ȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
ħȱǱȱȱȱȱȱħȱȱȱȱ
ȱȱ£ħȱħȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱħȱȱȱ
ħȱ ǯȱ£ȱǻħȱǼȱȱ£ȱȱ£Ȭȱȱ
vermestingproblemen in onze nochtans op papier
ȱħȱǯǯǯ

ȱ ȱȱȱȱȱ
De hierboven opgesomde concepten worden vandaag steeds beter begrepen en gedoǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭºȱ ȱ
nieuw-kapitalistische landschappen er uitzien, duiken steeds twee hamvragen op: die
over schaal en die over ’lokaliteit‘ (slecht vertaald uit localnessǼǯȱ
De hierboven beschreven basisprincipes kunnen op het eerste zicht inderdaad door
zowel grote als kleine structuren toegepast worden, familiaal of buitenfamiliaal, die
zowel lokaal voedsel voor een lokale markt produceren als exportgewassen voor een
ǯȱ
ȱ ·ȱ ȱ ǰȱ ȱ ħǰȱ Ȭȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
en lokaliteit (lokale productie en consumptie van voedsel en andere biomassa’s, weiȱ ǰȱ ȱ Ǽǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱǻȱȱǼǰȱȱȱȱȱ gingen die het woord agro-ecologie hanteren, bespeurt men soms weinig nuance als
het gaat om vervelende vragen zoals: hoe klein is kleinschalig, en hoe lokaal is lokaal?
ȱȱȱȂȁȱȱȱ ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ ħȱȱħȱȱȂȁȱ ħȬȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȱ£ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǵȱ ȱȱȱȱ ȱȱǯ
Het principe van kleinschaligheid en lokaliteit komt pas goed in de problemen als het
ȱȱȱ£ȱȱȱȬȱȱȱȬǯȱȱȱȱ
ȱȱ£ȱȱȱȱǰȱ ħȱȱ
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ȱ ȱȱȱȱȱ ȱħȱȱȱȱęǰȱ
ȱȱȱ¡ǰȱ·ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱħ£ǯǯǯǯȱȱȱȱħȱǰȱȱȱȱǯ

LANDBOUW

ȱ ǯȱ ȱ ȱ ħȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱȬ¢ȱȱȱȱȱȱȱǻǼȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȬȱȱħǯ

ȱ£Ǳȱȱȱ
De herverweving van ,ȱ ȱ en silvaȱ ȱ ħȱ ȱ ȱ ȱ bouwkundige bekommernis: hoe kan de vruchtbaarheid van een ȱ bestendigd
ȱȱȱȱȱȱǵȱȱȱȬȱȱȱȱȱȱ
de akker?
Als er zich een transitie aankondigt in de manier waarop we onze  bestendigen,
met meer interne silva en  en minder externe inputs, dan wordt die transitie ook
gestuwd door transities stroomopwaarts en stroomafwaarts van het akkergebeuren,
ȱȱ ȱȱȱȱȱ£ȱ¢ǯȱȱ¢ȱȱȱȬȱȱȱȱ£ȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱ··ȱȱȱȱȱȱȱħȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱ£ħȱǯ
ȱȱĴȱȱȱȱȱȱȱȂȱȱȱȬȱȱ
latoǰȱȱ£ȱȱȱ¢ȱȱǯȱȱǰȱȱ ȱȱȱȱǷ
Ȭ¡ȱȱȬ
In de zo-even vernoemde kwesties van schaal en lokaliteit is er een oud zeer van coexistentieǯȱħǰȱȱǰȱȱ¡ȱǰȱȱǰȱȱ
ȱȱȱ¢ȱ£ȱȱȱ£ȱǻǼȱǵ
ħȱǯȱħǰȱħȱȱȱ ǰȱȱħȱǰȱ ȱagrarische
structuren gekenmerkt door een historisch gegroeide dualiteit. ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ħǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱħǰȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
coëxistentieproblematiek met ggo’s of met pesticiden die de neiging hebben zich in
ȱǰȱȱ ¢ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱħȱ
ħȱȱȱȱȱȱȱȱħȱȱȱȂȱȱǯ
ȱȱȱ¢ van zulke co-existentieproblematieken, zowel in de ruimte als in
ȱħǵȱȱȱȱȱȱǻȱ£Ǽȱ ȱȱȱȱȱȱ
ǯȱȱȱȱȱ¢ȱ£ȱȱȱȱȱǯȱȱ
ȱ£Ȃȱ¢ǵȱȱ ȱȱ, de politieke machtsverhoudingen van dat
ǯȱ ȱ£Ȃȱ¢ȱǵȱ ȱȱ ǰȱȱǯ
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Irreversibiliteit wordt uitgelegd via mechanismen van ȱ¢ ǻ ĢħǼȱȱȬ ǻȱǰȱȱȱȱȱȱ Ǽǰȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǻ£ȱȱ Ǽǯȱȱȱ¢ȱ£ȱȱȱ
keert, wordt er vaak hysteresisȱǯȱȱ ȱȱȱȱȱȱ ȱ
ǯȱȱȱȱħȱǱȱȱ ȱȱȱȱȱȱ¢ȱ ȱ
ȱ ȱȱȱÊȱȱȱȱȱȱȱǻȱǼȱ ȱȱ
ȱȱÊȱȱǯǯǯȱ ȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱ
dat we terugkeren naar de productiviteit (van koeien, van gras, van arbeid, van energie ȱǼȱȱȁȱȱȂȱȱȱȱǯ
Veerkracht
De herverweving van  en silva in de ȱȱ£ȱ ħ£ȱȱȱȱȱ
ȱ£ȱȱȱħȱȱȱȱȱȱrobuustheid en
 (resilienceȱȱȱǼȱȱȱǯȱȱȱȱȱ£ȱ
ȱȱȱȱ£ȱȬ¢ȱȱěȱ ǯȱ¢ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ£ǰȱȱȱ
ȱ£ȱȱȱǯȱ
Als er bovendien een verstoring in het normale functioneren optreedt (door een grote
ȱ ħǼȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ǯȱ
£ȱ¡ȱȱħȱȱ ȱȱǰȱȱȱȱ
autonomieȱȱȱȬ¢ȱǯȱȱȱȱȱǻǼħȱȱ
ȱȱȱ ȱȱħȱȱȱȱȱȱȱ
 ȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱtrie en hun winstmarge is groter omdat ze veel minder inputs aankopen en daarmee
£ȱǯȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱ
krachtige Ȭǯ
ȱȱȂȁȱȱ£ħȱȱȱȱ
 ȱ ħȱ ¢ǯȱ ȱ
onlangs werden die begrippen ook toegepast op
Ȭ¢ǰȱȱħȱȦȱȱȱǰȱ ȱȱħȱȱ
ȱ¢ȱ£ħȱħȱȱ£ħȱ£ȱ
ȱǯȱȱȱȱȱȱȱ
agro-ecologische voorkeur voor kleinschaligheid is
dat ons boerenverstand ons zegt dat een groot aantal
ȱȱȱ¢ȱȱgen dan een klein aantal geglobaliseerde en centraal
ȱǯȱȱȱȱȱȱȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ£ǯ

Een van de redenen van een agroecologische voorkeur voor kleinschaligheid
is dat ons boerenverstand ons zegt dat
een groot aantal kleine entiteiten beter
systeemschokken kan opvangen dan
een klein aantal geglobaliseerde en
centraal beheerde voedselimperia.

Ȭěȱ
ȱ ȱȱȬ¢ȱȱȱ en silva op en rond de  haalt
ȱ Êȱ ȱ ǰȱ £ȱ ħȱ ȱ ¢ȱ ȱ
Ȃȁȱǻ£ȱȱȱȱ Ǽǰȱǰȱȱȱȱħȱȱȱ¢ǰȱȱȱȱ
in de plantenveredeling van de vorige eeuw is ontwikkeld, en vervolgens vastgeroest
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(via paȱ¢ȱen ȬǷǼȱȱȱȱȂȁȱǯȱȱȱ¢ȱȱħȱȱȱ  ȱȱȬěȱȱȱǯȱȱ
£ħȱȱȱȱȱȱ ȱȱ··ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ··ȱǯȱȱ ȱȱ ȱȱȱȱ£ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ¡ǯ
ȱȱȱħȱ£ȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱȱ ȱȱȱ ǯȱȱ
ȱ ȱ ǯǯǯ
De antagonismen die optreden tussen verschillende energievormen die gebruikt worȱȱȱȱȱȱ£ħȱȱȱȱȬěǯ De Ȭěȱ
tussen graanproductie en stro- en wortelproductie die is opgetreden als ongewild en
£ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱ
ȱȱȱȱ ǯȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǻǼȱ£ħȱȱȱȱȱȱħȱ
ȱȱȱ¢ȱȱ£ħȱȱȱ die keihard bestendigd wordt
ȱȱºȱǯ
Synergie
ȱȱȱȱȱ  ǯȱȱȱȱȱ¢ºǯȱ
ȱȬ¢ȱ ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ǰȱ ȱ Ğȱ ȱ ħħȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ houdens van de homo sapiens boodschappen doen, koken, eten en hun keukenafval
ǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱ ȱ£ȱȱȱȱȱȱ ǯ
Ook al zit er veel inertieȱȱȱȱǻǼ¢ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ǯȱȱȱȱȱȱȱȱ
positieve  ȱǻ £ħȱ, synergieǼȱȱȱȱ
¢ȱȱȱǯȱȱÊȱȬȱȱ ȱǻȱȱħ£Ǽȱȱ£ȱ  ȱ ȱǰȱ
ȱȱȱȱȱ£ħȱȱȱȱȱ£ħȱȱ
ȱǯȱȱȱ  ȱ£ȱȱȱȱȱ£ħȱȱȱ
ȱȬȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǯǯǯȱ ȱȱȱħȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱ£ȱȱ£ȱǻȱȱȱ£Ǽȱȱȱ ȱ£ȱȱȱȱǻȱȱħȱȱȱǼȱȱȱȱ
ȱȱȱěȱȱȱǻȱȱ Ǽȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱħ£ȱǻȱȱ£Ǽǵȱȱ ȱ
ȱȱȱħȱ ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ ǰȱ£ȱȱ£ȱȱȱȱ
ȱȱħȱȱȱ£ȱȱ ȱȱǵ
Veel mensen zien zulke linken niet, en dus ook niet de manieren om positieve wisselwerȱȱȱȱ£ĴǯȱȱȱȱȱȱĴħǱȱȁȱȱȱȱȱ
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£ħȱȱ ȱȱ£ǵȂȱ ȱȱ£ȱĚȱtingen ligt het voor de hand dat eindeloos inpraten op het landbouwproductie-apparaat
ȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱ£ȱȱȱ
ȱȱ£ȱħȱȱ£ȱȱȱȱ
ȱǯ

ȱȱȱȱħȱȱȱȱȬȱȱȱȱȱȱ
(  Ǽȱ ȱ ȱȱǱȱȱȱȱȱǰȱȱ
¡ȱȱȱ¢ǰȱȱȱ ȱȱȱǰȱ£ ȱȱȱ
 ȱȱȱȱ ȱȱȱ£ħǰȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱ ǯȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ  ȱ Ȭ
ȱ ¢ǯȱ ęȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱħȱ £ȱȬȱȱħȱȱȱħȱ ħȱȱȱȱȱǻȱ
het fameuze ȬȱǼǯȱ
Vlees eten is geen noodzaak maar een ȱ¡¢ǯȱȱħȱ ȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ
Aardbeien produceren op compost zonder chemische hulpmiddelen brengt m··r op
ȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ǯȱ ȱ ħȱ ȱ ȱ
ȱȱħȱȱ£ ȱħȱȱ£ȱȱȱȱ¢ǯȱ
ȱ ȱȱ ȱȱȱǰȱȱ ȱ ħȱǯ
ȱȱȱ£ȱȱȱǵȱȱȱ ȱȱȱȱȱ ȱ
¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
belang? Via zulke prangende vragen over gouvernantie komt de agro-ecologie ȱ
latoȱħħȱȱȱȱ ǯȱȱȬȱȱȱȱ
ħȱȬȱȱȱȱ£ǯ
¢
ǻȬǼ¢ȱ£ħȱȱęȱ¡ǯȱ¡ȱȱȱ ȱ£ȱ
£ȱȱȱȱȱȱǻȱǼȱȱȱȱǯȱȱ
is het principe van ¢ȱǻħȱȱȱǼȱȱħȱȱȱ
ȱ ǯȱ
ȱĞȱȱȱȱȱȱħȱȱȱȱ¡ȱȱȱ£ȱħȱȱǯȱ¢ is een uitstekende leidraad
ȱȱȬǯȱȁȱȂǰȱȁ ȱħȱȱȱħȱȱȂǰȱ
ȁȱȱȱȱȱȱȱ··ȱȱȱȂǰȱkeep it simple, less is more en ga
£ȱȱǯ
ȱȱȱ¡ȱȱȱȱȱȱȱĴȱȱȱȱ
eenvoudige vuistregels te formuleren en uit te testen over het beheer van die levende
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ȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱǰȱ£ºȱǰȱȱȱȱǯȱ
Dat principe is geformuleerd op basis van een leven lang observeren van complexe
ȱȱȱȱ£ǯȱȱ ȱȱȱ
ȱ£ȱ£ħ ħ£ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǯȱȂȱȱȱȱȱȱ¢ omdat het een vuistreȱĞȱȱȱ¡ȱȱȱȱǯ
ȱ£ħȱȱȱȱȱ¢ǯȱȱȱȱȱ ȱȱȁȱȂǰȱȱ ȱȱȱ£ ȱ£ħȱ ȱȱ
ȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱħȱ
ȱȱ£ħȱȱȱȱȱȱȱȱħȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱǵȱ ȱȱħȱĞȱȱȱħȱǻǼȱ
ȱȱȱ£ħȱȱ ȱǰȱȱȱȱȱħȱȱȱ
ȱȱ ȱǯ
¢ȱȱȱȱǻħħǼȱ¡ȱ
vraagstukken het moeten hebben van eenvoudige
ǯȱȱ£ȱȱȱȱȱductie, verdeling, verwerking, consumptie en de
ħ£ȱȱħȱȱ ȱȱ
ȱȱǯȱȱ ħȱ
Landbouwbeleid maakt het integendeel steeds
 ǯȱ  ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
¢ sta ik ook huiverig tegenover het uitwerken van ingewikkelde berekeningen van de
ȱȱ¢ǯ

Parsimony leert ons dat complexe
vraagstukken het moeten hebben
van eenvoudige oplossingen. Ook zo
als het gaat over voedselproductie,
verdeling, verwerking, consumptie en de
prijzenpolitiek die daarbij gehanteerd
wordt voor huishoudens en boeren.

Conclusie
ȱȱȱ¢ȱǻȱŦǰȱȱȱǼȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȬºȱȱ Ȭȱȱŧǯȱȱȱȱȱ
op twee manieren: onvoorbereid, via een plotse en rampzalige ineenstorting van het
ȱǻǼ¢ȱǻcrashǼǰȱȱǰȱȱȱĞȱǯȱ
ȱ ȱȱȱ ȱħǰȱȱȱȱȱȱȱĞȱ op
ȱȱǻȱ¡Ǽȱȱȱȱȱȱ¢ǯȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ¡ȱ ȱ ¡ȱ ȱ ħȱ ȱ ħȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ Ȭȱ ȱ  ȱ ȱ ȱ £Ĵȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ¢ȱ ȱ
ǯȱ
ȱȱȱȱǻȱȱȱǼǰȱ ȱ ȱ£ȱȱȱȱȱǰȱȱ ȱȱȱ ȱȱȱȱĴȱ
ȱȱȱȱ£Ĵȱȱȱȱȱ£ȱǻǼȱȱȱȱȱǯ
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De methodologische problemen om hierover correct onderzoek te doen en met releȱȱȱȱȱȱȱ£ħȱȱȱȱĴǯȱ ȱȱȱ
¡ȱȱȱȬȱȱȱȱǻǼȱȱ£ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ħȱ ¡ȱ ȱ ȱ ħȱ ȱ ȱ ȱ
evenveel leiderschap aan de dag wil of kan leggen om verandering te trekken, en
ȱ ȱ ȱ  ȱ ȱ ȱ ȱ ħȱ £ ǻǼȱ ȱ ȱ ȱ
ǯ

De tijd zal uitwijzen of fase 7 een
haalbare kaart is binnen de huidige
demografische tendensen wereldwijd.
Het is daarbij vooral goed om wat meer
bescheidenheid aan de dag te leggen: ten
opzichte van het heelal in het algemeen
en de levende materie in het bijzonder.

ȱħȱ£ȱ ħ£ȱȱȱ£ȱȱȱȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ
ȱ  ħǯȱ ȱȱħȱȱȱ
om wat meer bescheidenheid aan de dag te leggen: ten opzichte van het heelal in het algemeen
ȱȱȱȱȱȱħ£ǯȱȱ£ȱ
ħȱȱȱȱ ȱȱȱȱ ȱ
ȱȱ ħȱ ȱ ȱȱȱ
ǰȱȱ ȱ ȱǰȱȱ ħǰȱęęǰȱȱȱǯ

Bio
ȱȱ ȱȱȱǰȱȱȱȱȱ ȱǻ ȱ ȱȱ
ǯǯ
ȱȱ·ȱȱǼȱ• ĴǱȦȦ
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