PETITIE 12 OKTOBER 2022

Waarom de Kruiwagenmars?
Boeren, burgers en hun overheden staan voor nogal wat grote uitdagingen rondom landbouw en voeding
zoals CO2, stikstof, water, klimaat en gezondheid. De mediaberichten gaan er dagelijks over. Boeren en
natuur worden bedreigd in hun bestaan, het klimaat verandert, burgers zien oplopende prijzen en een
afnemende kwaliteit van het voedsel. Als we de bodem centraal stellen kunnen we meerdere problemen
werkenderwijs en gelijktijdig oplossen. Waarbij burgers, boeren én natuur allemaal winnen. Boeren,
burgers, onderwijs, zorgprofessionals en bestuurders steunen deze Kruiwagenmars.

Waartoe roepen we politiek, ambtenaren en
branchevertegenwoordigers op?
Zet in op de toekomst van de landbouw met een levende bodem, goed voedsel en
gezondere burgers. Die worden omringd door vitale natuur.
Neem levende bodems als uitgangspunt om op tijd de klimaat- en stikstofdoelstellingen te
behalen en een landbouwsector met toekomst te realiseren. Zet daar de 25 miljard op in.
Geef boeren meer ruimte om zelf te bepalen hoe dat te doen: ga van middel- voorschriften
naar doelvoorschriften.
Benut kennis en ervaringen van boeren die al op deze manier werken en bodemdeskundigen
die erin thuis zijn.
Maak het de boeren financieel mogelijk. Voor niets gaat de zon op, voor al het andere moe
de boer worden betaald. Natuurinclusief boeren kan niet alleen op grond van vergoeding voor gederfde inkomsten. Betaal de boer als ondernemer voor de diensten die hij levert zoals landschapsverzorging, wateropslag, schone lucht en het delen van kennis. Vergoed de kosten die voor de transitie
nodig zijn.
Zorg dat goed en vers eten betaalbaar is voor iedereen. Zorg daarbij dat prijsverlagingen niet
drukkend werken op de productprijs voor de boer. Combineer True Pricing met
btw-verlaging voor gezonde producten.
Breid in agrarische en medische opleidingen onderwijs en onderzoek naar bodem, voeding
en gezondheid uit. Zet lokale voedselinitiatieven in om burgers bewuster te maken van het
belang van goede voeding. Zorg voor onafhankelijke voedingsvoorlichting op scholen.
Het kan! Binnen 5 tot 7 jaar is er resultaat als we het als maatschappij SAMEN doen.
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Toelichting
Leve(n)de bodem!

De landbouwbodem is een ongekend bijzondere wereld met veel stoﬀen en organismen die in een subtiel evenwicht
samenhangen. Alleen is die wereld nogal onzichtbaar, in het dagelijks leven zijn we ons er niet zo van bewust. Met
als gevolg dat achteruitgang vaak ook ongemerkt verloopt. Voor onze bodem vragen we dringend aandacht opdat wij
en de volgende generaties zich gezondmakend via deze bodem kunnen voeden.
Nederland heeft door de delta waarin we leven zeer mooie landbouwbodems. Landbouw heeft de bodem in de
afgelopen decennia echter onder druk gezet. Door intensivering en de tendens naar meer hoogsalderende gewassen
gaat de bodem achteruit. De kwaliteit van de organische stof in de bovengrond wordt slechter, de hoeveelheid
organische stof in de ondergrond daalt1. Dit gaat ten koste van opbrengst en bedrijfszekerheid, zeker in combinatie
met meer en grotere weersextremen. Een klimaatrobuuste bodem is toenemend van belang.

Een andere zorgwekkende trend is dalende voedingswaarde van producten (zie illustratie periode 1985-2002)2.
Calorieën krijgen we in Nederland meer dan voldoende binnen. Het gehalte aan voedende stoﬀen in onze voeding
daalt echter, zowel van mineralen als complexe voedende stoﬀen zoals vitaminen. Niet alle mineralen in de
landbouwbodem worden door bemesting op peil gehouden. Met name kunstmest bemest eenzijdig. Van sporen
elementen die voor het gewas niet belangrijk lijken maar dat voor de mens wel zijn, daalt de beschikbaarheid
in de bodem. Ze worden door de overmaat aan hoofdelementen beconcurreerd. Dat heeft mede tot gevolg dat
de voedingswaarde in de producten daalt. Veredeling, waarbij het streven naar kwantiteit de aandacht voor
voedingskwaliteit enkele decennia op de achtergrond heeft gedrongen, draagt daar ook aan bij.
Het systeem dat de afgelopen decennia bepalend was is ten einde 3 .De maatschappij en daarbinnen de landbouw
zijn begonnen aan een transitie. Nog zoekend, maar wel begonnen. De onrust die de transitie meebrengt voor de
landbouw is goed voelbaar. Dat gaat veel verder dan alleen de recente stikstofdiscussie die helaas de aandacht
overmatig naar zich heeft toegetrokken. Onrust en zorg betreft alle facetten van het systeem. Grondstoﬀen, energie,
economie, handelsrelaties enz.

Wat vragen we van de overheden

In een transitie is het ook voor boeren bijzonder moeilijk om richting te bepalen. Het aantal variabelen is te
groot en te wisselend om op te kunnen anticiperen. Er is echter een aspect waarop anticiperen altijd zinvol is:
bodem¬kwaliteit. Een levende, rijke en vitale bodem is een fundament waarop boeren en tuinders altijd kunnen
bouwen, hoe de ontwikkelingen ook zullen gaan. Daarom vragen we de overheid om maatregelen die nodig zijn om
een gezonde bodem in stand te houden te ondersteunen. In woord, wet én in geld. Bij elk besluit dat de land- en
tuinbouw betreft moet de vraag worden gesteld:

“Wat is de invloed van dit besluit op bodembiologie en bodemvruchtbaarheid?”

Het antwoord daarop moet zodanig zijn dat er bij grote voorkeur een positief eﬀect is op bodembiologie en
bodemvruchtbaarheid en deze op zijn minst niet negatief worden beïnvloed. Op die manier zal een maatregel
altijd positief uitwerken voor het toekomstperspectief van land- en tuinbouw. Onderliggende vraagstukken rond
bemesting, stikstof etc. krijgen daarmee een duidelijke sturing en lossen zich daarmee op. In 5 a 7 jaren kan de
bodem al een grote verbetering laten zien, wat doorwerkt in de stabiliteit van de bedrijfsvoering.
Wij noemen in deze petitie geen concrete handelingen of maatregelen. Generieke maatregelen passen namelijk niet
in een nieuwe manier van kijken. Methoden uit regeneratieve, natuurinclusieve en biologische landbouw bieden
handelingsperspectief, maar ook bedrijven die zich niet tot een bepaalde groep rekenen laten mooie ontwikkelingen
rondom bodemvruchtbaarheid zien.
1. Eurofins 2. Rli 3. (LNV Visie Landbouw Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden)

Deze oproep wordt gedaan door boeren en burgers samen. Als uitdrukking van de noodzaak om de scheiding die
tussen voedselproductie en voedselconsumptie is ontstaan te over¬bruggen.
Landbouw kan een levende bodem alleen realiseren als de maatschappij daar finan¬cieel (economie) en materieel
(kringloop) aan bijdraagt. Het financiële aspect is wezenlijk. De druk op de bodem is door de wereldhandel ongekend
hoog. De druk verlagen kost geld, maar levert gezondheid.
We komen graag terug om het over concrete mogelijkheden te hebben die een levende bodem mogelijk maken, ook
op lange termijn.
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