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Paper startbijeenkomst Voedselplatform 
 
Agriterra, Kees Blokland, oprichter en directeur  
 
Discussiethema: “Voedsel van ver en dichtbij; mondiaal aanbod en regio-producten” 
 

Stellingen van Agriterra: 

 
Stelling 1: Menig stad, zoals Chicago, Shanghai of Mexico DF, zou jaloers zijn op onze korte 

lijnen tussen boeren en consumenten. 
 

Stelling 2: In plaats van miljarden te investeren in milieu en klimaat in Nederland, kunnen we er 
beter voor zorgen dat de rest van de wereld gaat produceren zoals wij. 

 

Visie Agriterra: 

 
Agriterra is een ‘not for profit agri agency’, opgericht door de Nederlandse agrarische sector. We 
bieden deskundig advies en trainingen aan coöperaties en boerenorganisaties in opkomende 
economieën. We versterken het boerenbelang en stimuleren economische groei voor ambitieuze 
boeren wereldwijd. Dit draagt bij aan sociaal-economisch sterke en levendige plattelandsgebieden. 
Het internationale team bestaat uit praktische, gemotiveerde professionals. 
 

Toelichting stellingen: 
 
Stelling 1: Menig stad, zoals Chicago, Shanghai of Mexico DF, zou jaloers zijn op onze korte 
lijnen tussen boeren en consumenten 
 
Vanuit een mondiaal perspectief is Nederland en de omringende regio’s in Duitsland 
(Ruhrgebied) en België (Antwerpen-Luik) één compact stedelijk gebied.  
 

Hier wonen en werken 30 miljoen 
mensen, vergelijkbaar met de grote 
metropolen in de wereld. 

 
Nederland produceert veel en gezond 
voedsel. Het is de op één na grootste 
exporteur van landbouwproducten ter 
wereld. Let wel, het overgrote gedeelte 
daarvan blijft in dat stedelijk gebied.  
Omdat dit is opgedeeld over drie landen 
spreken we over export. 
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Nederland is zo een agrarisch power house dat het stedelijk gebied in een straal van 500 kilometer 
rond Amsterdam via een efficiënte logistiek van voedsel voorziet. 
 

Stelling 2: In plaats van miljarden te investeren in milieu en klimaat in Nederland, kunnen 
we er beter voor zorgen dat de rest van de wereld gaat produceren zoals wij 
 
De hoge landbouwproductie is opmerkelijk omdat Nederland geen agrarisch land meer 
is. De overgang naar een industriële en diensteneconomie is vrijwel volledig. Boeren 
maken nog maar 1% van de werkzame bevolking uit. Naast de landbouw is er dus nog 
heel veel andere bedrijvigheid in de bouw, horeca en andere diensten en in de industrie. 
De landbouw en veeteelt is wel nadrukkelijk aanwezig en maakt -mede door veel 
natuurmatregelen- ons land tot een hele mooie groene ‘stad’. 
 
We maken in Nederland 1% van alles (dus niet alleen landbouw) wat wereldwijd 
geproduceerd wordt. Dat doen we met relatief weinig mensen (0,2% van de 
wereldbevolking) op heel weinig land (0,02% van de wereld) en relatief weinig vervuiling 
(0,39% van de wereldwijde CO2 uitstoot). Dit laatste cijfer laat immers zien dat als alles 
op de wereld geproduceerd zou worden zoals we dat in Nederland doen, de CO2 uitstoot 
kan dalen tot 39% van het huidige niveau. Zelfs als we meetellen wat we importeren, 
zou de uitstoot nog halveren, aldus Martien Visser, lector aan de Hanzehogeschool. 
 
Als we deze cijfers met elkaar in verband brengen, wordt duidelijk dat de totale CO2 
uitstoot weliswaar relatief heel hoog is voor het hele kleine gebied. Maar of je daar erg 
wakker van moet liggen vanuit een mondiale context, is de vraag. We gebruiken immers 
zo weinig land dat nog maar 2% van het land ter wereld bezet zou zijn, als alles in de 
wereld gemaakt werd zoals we dat in Nederland doen. En als iedereen zo ging wonen 
zoals in Nederland, is slechts 8% van het land ter wereld nodig. De rest, dus 92% kan 
dan natuur worden. Het lijkt dus zinvol de rest van de wereld onze manier van wonen en 
produceren te verkopen. 


