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Boerinnen voorspellen lege schappen als gevolg van de
oorlog in Oekraïne
DEN HAAG – slechts 0,3 procent van de Nederlandse bevolking werkt in de
agrarische sector, toch voorzien zij het land voor het grootste deel van voedsel.
De oorlog in Oekraïne heeft grote invloed op onze voedselzekerheid in het
najaar. De prijzen zullen stijgen, voedsel wordt een stuk duurder en er zullen
meer lege schappen zijn. Leden van Vrouwen van Nu, die werken in een
agrarisch bedrijf, reflecteren vanuit hun dagelijkse praktijkervaring op een
aantal ideeën en opvattingen die op dit moment leven in Nederland. Carla
Wijers, directeur van Vrouwen van Nu, trad op als gespreksleider.
De deelnemende boerinnen zijn ervan overtuigd, dat er in het najaar een voedseltekort
komt in Nederland. De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat er daar nu niet of veel te
weinig gewassen als tarwe en maïs ingezaaid kunnen worden. Daar merken wij nu nog
niets van maar in het najaar, of volgend jaar wordt dat zeker merkbaar. Een van de
deelnemers merkt op dat het vast niet toevallig is, dat Rusland net voor het inzaaien
Oekraïne, graanschuur van de wereld, is binnengevallen.
Meer tarwe verbouwen op korte termijn niet realistisch
In de Tweede Kamer is al voorgesteld om het aantal veevoergewassen drastisch in te
perken, om zo meer grond vrij te maken voor de teelt van gewassen voor menselijke
consumptie. Door meer hectares beschikbaar te stellen voor de teelt van voedsel voor
mensen, kan het tekort uit Oekraïne worden aangevuld. Hierdoor zullen de
voedselprijzen ook minder hard stijgen.
Wat consumenten (en de politiek) zich te weinig realiseren is dat de boer(in)en voor dit
jaar de gewassen al hebben ingezaaid. En om de bodem van de percelen gezond te
houden, moet er per seizoen een ander gewas op een perceel verbouwd worden, dat is
een meerjarenbeleid. Als er geen of heel weinig graan uit Oekraïne komt dit najaar, zal
er dus een tekort zijn in Nederland.
De hectareopbrengst van tarwe ligt tot nu toe een stuk lager dan van bijv. aardappelen
en uien, ook daarom is het financieel gezien niet realistisch om een boer(in) te vragen
veel meer tarwe te gaan verbouwen. Daarbij zijn het in Nederland niet alleen de
weersomstandigheden maar ook de grondsoorten die een belangrijke rol spelen in de
mogelijkheden tot het verbouwen van tarwe voor menselijke consumptie. In het noorden
is het te koud om ‘bak-tarwe’ te verbouwen voor brood en pasta, in het zuiden van
Nederland lukt dat wel. Meer tarwe verbouwen houdt ook in dat er andere gewassen níet
verbouwd kunnen worden en dat daar een tekort aan komt.
Kortom, een te simpele oplossing die niet zo maar kan worden gerealiseerd!
Voedsel straks onbetaalbaar
Als gevolg van de oorlog wordt voedsel straks onbetaalbaar voor de consument en is er
nog minder opbrengst voor de boer(in). Ieder jaar stoppen boer(in)en voor kapitalen in
de grond aan plantgoed, op het moment van oogsten weet de boer(in) pas hoe groot
zijn/haar oogst en dus opbrengt is. Maar nu zien zij de explosieve stijging van brandstof,
een tekort aan (dure) kunstmest, dat de kosten gigantisch stijgen wat de kostprijs van
het product opdrijft, mogelijk zelfs verdubbelt. Verwerkers van agrarische producten

maken al vroeg in het jaar prijsafspraken met supermarkten en het is de vraag of de
boer de hoge kostprijs werkelijk betaald krijgt. Er zijn grote zorgen dat de kostprijs
zoveel hoger wordt, dat het voor de consument niet meer betaalbaar is straks. Wat ook
een catastrofe betekent voor de boer(in)en.
Het motto ‘eerlijke voeding voor een eerlijke prijs’ verdampt dan door de gevolgen van
de oorlog in Oekraïne.
Lege schappen in de supermarkt; je mist pas iets als je misgrijpt
Als er in het najaar meer lege schappen in de winkel zijn, weet een consument pas wat ie
mist, wanneer hij/zij misgrijpt. Consumenten zijn het gevoel met de herkomst van
voedsel kwijt en vinden het meer dan gewoon dat de schappen in de supermarkt vol
liggen met voedsel. Wellicht dat door de aankomende schaarste de consument weer
meer gaat nadenken over de herkomst van voedsel, zich realiseert dat het niet meer
vanzelfsprekend is dat de schappen altijd vol liggen. Dit kan leiden tot een herwaardering
van het boerenbedrijf. Door de voelbare gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de
voedselvoorziening in Nederland neemt de polarisatie in de discussies van de laatste tijd
tussen boeren en burgers wellicht af. Met nieuwe inzichten, nieuwe kennis door deze
nieuwe situatie als motor.
Landbouwgronden bevriezen
Uit recent onderzoek van de WUR naar de Europese Green Deal, welke is bedoeld om
klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit tegen te gaan in relatie tot
voedselzekerheid, blijkt dat de huidige voorstellen kunnen leiden tot wel 30 procent
minder landbouwproductie in Europa, wat hogere consumentenprijzen tot gevolg zal
hebben.
De boerinnen pleiten ervoor dat er een bevriezing van het areaal aan landbouwgronden
komt. In deze tijd van oorlog is het van groot belang dat de landbouwgronden die
Nederland heeft, ook behouden blijven, zodat de boer(in)en van Nederland alle
Nederlanders kunnen (blijven) voorzien van voedsel.
Tot slot spreken alle deelnemers aan het gesprek hun medeleven met de Oekraïense
bevolking uit. Heel Vrouwen van Nu staat vierkant achter Oekraïne.
Deelnemers aan het gesprek: Ceciel Mentink, uit Drenthe, Lianne Schlepers uit
Flevoland, Corrie Kalisvaart uit Zeeland, Yvonne Verhorst uit Zuid-Holland,
Desi Dingemans uit Noord-Brabant, Hetty Wigman uit Gelderland en Jantsje Kalsbeek,
uit Fryslân.
Vrouwen van Nu is de grootste landelijke vrouwenvereniging van Nederland bestaat uit
395 afdelingen en 29.000 leden. Als grootste vrouwenvereniging van Nederland bouwt
Vrouwen van Nu mee aan een wereld waarin diversiteit als een meerwaarde wordt gezien
en ernaar wordt gehandeld. Om hier te komen zet ze in op het versterken van de kracht
van individuele vrouwen en op het versterken van het vrouwelijk geluid in de
samenleving, bij politieke en maatschappelijke organisaties.
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