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De belangrijkste boodschappen 

Technisch gezien zijn 
pesticiden helemaal 
niet nodig om voedsel 
te produceren: biolo
gische productie is een 
realistisch alternatief.

Achtergrondinformatie over de vraag of pesticiden nodig zijn.

Boeren die biologisch 
voed sel of voedsel zonder 
of met veel minder pes
ticiden produceren, ver
dienen een vergelijkbaar 
inkomen vergeleken met 
de meerderheid van de 
conventionele boeren.

Als de echte kosten 
voor de samenleving 
zouden worden bere
kend, blijkt industriële 
landbouw niet econo
misch te zijn

EUbeleid faalt om 
duurzame landbouw 
te implementeren, 
ondertussen neemt het 
gebruik van pesticiden 
niet af.

Het huidige EUland
bouwbeleid draagt bij 
aan de vernietiging van 
lokale markten wereld
wijd en duwt kleine boe
ren in de richting van 
industriële landbouw.

Biologische en/of 
andere duurzame 
manieren van land
bouw kan de wereld 
voeden.



Vanuit technisch oogpunt

PEsTicidEn zijn niET nodig
(synthetische) pesticiden zijn helemaal niet nodig 
om voedsel te produceren gezien de wijdverbreide 
biologi sche productie van bijna elk gewas. Biologische 
productie heeft bewezen dat synthetische stoffen tech
nisch niet nodig zijn1.

MindEr PEsTicidEn is ook goEd MogElijk
Er zijn boeren die veel minder pesticiden gebruiken dan 
hun concurrenten. ze passen ‘geïntegreerde plaagbe
heersing’ toe, een systeem met vruchtwisseling, resi
stente rassen, biologische controle, bufferstroken, etc. 
deze systemen bestaan al decennia met gebruiksreduc
tie tot 90%2 terwijl de producten meestal worden ver
kocht op de reguliere markt.

dE HElfT vAn dE TrAdiTionElE BoErEn is 
concUrrErEnd MET MindEr PEsTicidEn
franse onderzoekers toonden aan dat onder tradi
tionele (conventionele) boeren er geen relatie is tussen 
pesticiden gebruik en productiviteit en winstgevend
heid. ze berekenden dat het gebruik van pesticiden met 
42% kan worden verminderd in 59% van de (946) onder
zochte bedrijven3.
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soMMigE lAndEn HAndHAvEn vEroUdEr
dE METHodEs diE PEsTicidEn vErEisEn
sommige landen staan bepaalde pesticiden toe, an
dere niet. dit kan worden geïllustreerd door het bo
demontsmettingsmiddel Metamnatrium, een gas 
dat aaltjes doodt. Metamnatrium is toegelaten in 15 
EUlidstaten, in 12 niet4. de reden hiervoor is dat in 
15 lidstaten de boeren monocultuur mogen toepas
sen, terwijl de toepassing van monocultuur in strijd is 
met EUrichtlijn 128/2009. zonder monocultuur zou 
Metam natrium niet meer nodig zijn.
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Vanuit economisch oogpunt
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BiologiscH is WinsTgEvEndEr
Biologische productie heeft over het algemeen een la
gere opbrengst, gemiddeld 20%5 en variërend van 5%6 
(regen gevoede peulvruchten) tot 13% (beste biologi
sche praktijk) tot 34% in sommige gevallen. Het lagere 
rendement wordt doorgaans gecompenseerd door 
een hogere marktprijs. Economisch gezien is biologisch 
winstgevender dan standaard (industriële) boerderijen. 
Een analyse van 55 gewassen in 5 continenten toonde 
aan dat biologisch 22 35% winstgevender7 is.

gEïnTEgrEErdE PlAAgBEsTrijding 
doET HET EconoMiscH niET slEcHTEr, 
MAAr WordT in dE PrAkTijk TE WEinig 
ToEgEPAsT
geïntegreerde plaagbestrijdingssystemen of productie
systemen (iPM) met een laag pesticiden gebruik heb
ben een opbrengst die vergelijkbaar is met industriële 
productiesystemen. Er zijn verschillende boeren die 
iPM of elementen van iPM toepassen gedurende vele 
jaren en kunnen concurreren in de markt8. ondanks 
dat sinds 2014 iPM in de EU verplicht is, is er in neder
land geen reductie van het pesticide gebruik9.



HUidigE BErEkEningEn zijn ‘PsEUdo’ 
EconoMiE
voor een echte economische analyse van landbouw
systemen moeten met alle kosten rekening worden 
gehouden, inclusief de externe kosten die de samen
leving wordt opgelegd door de vervuilers. de kosten 
voor de menselijke gezondheid van de groep hor
moonontregelende chemicaliën (die onder andere 
chronische ziekten en neurologische ontwikkelings
stoornissen bij kinderen kunnen veroorzaken) in 
Europa worden jaarlijks geschat op 163 miljard euro10. 
dit naast andere gezondheidskosten, en de kosten 
voor het milieu (vernietiging van de biodiversiteit), zijn 
het kosten die door de samenleving als geheel moe
ten worden betaald.

Bourget et al.11 stellen dat vanaf 1990 de werkelijke 
kosten van het gebruik van pesticiden groter zijn dan 
de voordelen. ongetwijfeld is het een eerlijk econo
misch beeld dat industriële landbouw economisch 
aantoonbaar minder levensvatbaar is dan iPM en 
biologisch.
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Vanuit een politiek oogpunt
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dUUrzAAM lAndBoUWBElEid kWAM 
ToT sTilsTAnd
nationaal en Europees beleid kan veel doen om land
bouwpraktijken te veranderen. de ‘groene revolutie’ 
in de jaren 60 van de vorige eeuw was zeer succesvol 
en heeft de landbouw en de opbrengsten radicaal 
gemoderniseerd met een combinatie van begeleiding 
(nationale voorlichtingsdiensten), intensivering met 
input van kunstmest, pesticiden, irrigatie, veranderd 
zaad en pootgoed en subsidies (EU common Agricul
tural Practices, glB). de overheid is dus heel goed in 
staat de landbouw te veranderen12.

Maar in de jaren 90, toen de neoliberale wind begon 
te waaien, stopten overheden met hun beleid en lie
ten alles over aan de ‘markt’ en ‘zelfregulering’. de 
net begonnen transitie naar duurzame landbouw 
kwam tot stilstand. Hierdoor liep in de 21e eeuw het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen helaas niet terug13. 
Het aantal in Europa toegelaten pesticiden is in die 
tijd wel toegenomen14. ook worden er meer mengsels 
van pesticiden toegepast15 wat met elkaar resulteerde 
in de vernietiging van de biodiversi teit. Producten 
van lage kwaliteit (vervuild met bestrij dingsmiddelen, 
minder smaak, weinig bruikbare micronutriënten) 
en tegelijkertijd zeer goedkoop, liggen nu in de su
permarkten. consumenten in rijke landen gebruiken 
ongeveer 10%  15% van hun inkomen voor voeding16, 
60 jaar geleden was dat 40  50%.



AAnricHTEn vAn vErWoEsTing
door schaalvergroting en ruilverkaveling werden 
bomen en heggen verwijderd, sloten gedempt, 
natuurlijke kruiden en (bodem)leven vernietigd, en 
ver anderden in de eeuwige strijd voor kostenreductie 
 agrarische gebieden in een ecologische woestijn. vo
gels verdwijnen niet alleen omdat ze worden gedood 
door pesticiden, maar ook omdat er is geen voedsel 
(geen insecten17) en geen beschutting is.
Wetenschappers analyseerden het gebruik van pes
ticiden in 8 EUlanden en volgden de vernietiging van 
planten en dieren. van de 13 componenten van in
tensivering van de landbouw die ze hebben gemeten, 
heeft het gebruik van insecticiden en fungiciden
consistent een negatief effect op de biodiversiteit18. 
Maar de industrie probeert desondanks de proble
men met vervuiling, voedselveiligheid, dierenwelzijn 
en marginalisering van kleine boeren te bedekken 
onder een voortdurende propagandacampagne van 
miljoenen euro’s om het vertrouwen in de huidige 
landbouw te herstellen.19
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niEUWE ‘groEnE rEvolUTiE’ nodig
in 1963 benadrukte rachel carlson20 in haar boek 
`silent spring´ de gevaren voor het milieu die samen
hangen met het gebruik van pesticiden zoals o.a. 
ddT. sindsdien besteden wetenschappers, publieke 
opinie en regelgevers meer aandacht aan mogelijke 
nadelige gevolgen van pesticiden. dit heeft geleid tot 
de ontwikkeling van speciale regelgeving.21

Een nieuwe richtlijn over duurzaam gebruik van pes
ticiden22 was in 2009 door EUlanden aangenomen, 
maar al snel ‘vergeten’. nederland heeft in 2021 
onder meer geweigerd maatregelen op te nemen 
in haar ‘nationale Actie Plan” terwijl dit wel was af
gesproken. vanaf de 90ger jaren wees de overheid 
de Agro-industrie als verplichte medefinancier aan bij 
al het landbouwonderzoek. Hiermee werd fundamen
teel onderzoek in belang van biologisch landbouw 
bijna onmogelijk gemaakt. Erfbetreders (vertegen
woordigers van de chemische industrie) maakten de 
dienst uit en de boer werd uitvoerder van zogenaam
de objectieve adviezen.

Pesticide Action network vindt dat er een nieuwe 
‘groene revolutie’ nodig is, dit keer gericht op duur
zaamheid.

Regels voor input (pesticiden, meststoffen) moeten 
aangescherpt, het glBgeld moet worden gebruikt 
voor biologische en iPMboeren die geen of weinig 
pesticiden gebruiken en landelijke onafhankelijke 
voorlichtingsdiensten hersteld. nu praten alleen ver
tegenwoordigers van de chemische industrie met 
boeren en pleiten voor hun pesticiden en leveren 
eenvoudig te gebruiken “spuitkalenders”.

20. https://nl.wikipedia.org/wiki/
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Globaal standpunt

dE BEWEring dAT PEsTicidEn nodig 
zijn oM dE WErEld TE voEdEn is EEn 
MYTHE, zEgT dE vn 
de pesticiden industrie voert al jaren campagne
met de slogan ‘we kunnen de wereld alleen voeden 
met behulp van pesticiden en genetisch gemanipu
leerde gewassen’. dit is een mythe zoals het recente 
vnrapport over het recht op voedsel duidelijk ver
meld23. Maar de mythe wordt zo vaak herhaald tijdens 
opeenvolgende branchegeorganiseerde bijeenkom
sten, dat velen van de Brusselse gemeenschap ge
neigd zijn om het te geloven.
de propaganda van de industrie houdt in dat Europa 
kan helpen de wereld te voeden. Terwijl dit nooit de 
bedoeling was van Europa, het is ook een illusie met 
alleen 3,7% van het bouwland ter wereld24 en mas
sale invoer van sojabonen. de industriële producten 
worden bovendien vooral geëxporteerd naar andere 
(rijke) landen25 en zal de armen in de wereld niet 
voeden.

dE HUidigE voEdsElProdUcTiE is HET 
ProBlEEM, niET dE oPlossing
op dit moment is er genoeg voedsel om de wereld te 
voeden. Tekorten worden veroorzaakt door extreme 
klimaten en/of oorlog en simpelweg omdat arme 
mensen het zich niet kunnen veroorloven om het te 
kopen. Hierdoor blijven ongeveer een miljard mensen 
honger houden26. veel problemen zijn zelfs ver
oorzaakt door het landbouwsysteem van lage prijzen 
zelf. Boeren in arme landen worden verdreven uit 
hun eigen markten vanwege voedsel dat is gedumpt 
door industriële landbouw in Europa. Bekende voor
beelden zijn het dumpen van Europese kastomaten in 
WestAfrika en het dumpen van impopulaire kippen
vleugels in centraalAfrika.27
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Het huidige landbouwsysteem genereert negatieve 
resultaten op meerdere fronten: wijdverbreide degra
datie van land, water en ecosystemen; hoge uitstoot 
van broeikasgassen; verlies aan biodiversiteit; aan
houdende honger en tekorten aan micronutriënten 
naast de snelle opkomst van zwaarlijvigheid en voe
ding gerelateerde ziekten; en stress voor levensonder
houd van boeren over de hele wereld28.

industriële landbouw is sowieso een doodlopende 
weg vanwege de steeds groter wordende resistenties 
tegen plagen die pesticiden uiteindelijk onbruikbaar 
maken; nu zijn ongeveer 250 onkruiden resistent te
gen pesticiden, evenals 600 soorten geleedpotigen29.

BiologiscHE lAndBoUW kAn dE 
WErEld voEdEn
duurzame, biologische landbouw zonder of met mi
nimaal gebruik van pesticiden is niet alleen technisch 
en economisch levensvatbaar, het is ook in staat om 
opbrengsten te vergroten. Een studie die 286 inter
venties van hulpbronnen besparende technologieën 
analyseert in 57 ontwikkelingslanden met een totale 
oppervlakte van 37 miljoen hectaren hebben aange
toond dat dergelijke technologieën het gemiddelde 
rendement met 79% verhogen30. deze technieken 
zijn veel toegankelijker voor arme boeren en zullen 
helpen de voedselsoevereiniteit te herstellen evenals 
voedselzekerheid31,32. Empowerment van kleine boe
ren in ontwikkelingslanden is nodig voor voedsel



soevereiniteit en hongerbestrijding, en is dé oplossing 
voor een groeiende wereldbevolking33. Het UnEP/
WHo/Wereldbankrapport over de toekomst van de 
landbouw34 benadrukt het belang van kleine boeren. 
industriële landbouw is goed voor slechts 30% van de 
voedsel productie, 20% komt van vissen en jagen,
en 50% van voornamelijk kleine boeren. voor een 
groeiende bevolking is het nodig om de productiviteit 
te verhogen op het niveau van kleine boeren. Als de 
productiviteit zou worden verhoogd met 100% door 
haalbare duurzame praktijken35, 36 zou dit veel meer 
opleveren (50% meer voedsel voor de wereld) dan 
een toename van de industriële landbouw die naar 
schatting maximaal 10% is (3% meer voedsel voor de 
wereld)37.

de uitbreidende veeteelt is de grootste bedreiging 
voor onze planeet en moet worden beheerst; vee 
alleen zou op onze planeet in 205038 de helft van de 
voor de mensheid nog veilige broeikasgasuitstoot in 
beslag kunnen nemen.
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