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Agrofood Brabant in 2050
Vier uiteenlopende scenario’s schetsen een beeld van de Brabantse Agrofood in 2050. Thema’s en dilemma’s
rond klimaat, voedselzekerheid en verdienmodellen zijn hiermee verbonden. De scenario’s zijn een inspiratie
voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om na te denken over een gezamenlijke toekomst.

1

Inhoud
1. Agrofood in beweging
1
2. Zekere en onzekere factoren
1
3. Voorspelbare ontwikkelingen met verschillende effecten 1
4. Invloedrijke onzekerheden
2
5. Mens en aarde (horizontale as)
2
6. Oriëntatie op markt (verticale as)
2
7. Wat kunnen we met de scenario’s?
4
8. Inspiratie voor vervolg
7
Vier scenario’s
8-16
Bijlage 1, Bibliografie
17
Bijlage 2, Contribuanten
19

Bekijk ook onze film: de scenario's in beeld

2

Agrofood Brabant in 2050
1. Agrofood in beweging

2. Zekere en onzekere factoren

De Brabantse Agrofood is volop in beweging.1 Een diversiteit van bedrijven en partijen is
hierin actief. Niet alleen de huidige keten, maar ook nieuwe partijen haken aan met
innovaties op het terrein van ICT, energieproductie, burgerparticipatie en gezondheidszorg. De Agrofood als economische sector én daarbij de primaire land- en tuinbouw als
beheerder van het landschap raken aan brede maatschappelijke belangen. Juist die verbinding met de maatschappij staat onder spanning. Dit vraagt van alle betrokkenen een
open blik naar de toekomst om tot nieuw denken te komen. Het werken aan toekomst
scenario’s is hiervoor een beproefde methode.2

Bij de ontwikkeling van deze toekomstscenario’s gaan we uit van enkele relatief voorspelbare ontwikkelingen (zekere factoren) en de meest invloedrijke onzekerheden. De zekere
factoren werken in ieder scenario door. De meest invloedrijke onzekerheden bepalen de
verschillen tussen de scenario’s.

Vier toekomstscenario’s zijn samen met een uiteenlopend veld van deskundigen via een
tweetal werksessies en met een kernteam van stakeholders ontwikkeld.3 De scenario’s
schetsen een beeld hoe het voedselsysteem en de Brabantse Agrofood er in 2050 uit
zouden kunnen zien.

Op basis van analyse van scenariostudies over Agrofood zijn de volgende relatief voorspelbare ontwikkelingen benoemd.

Het doel van de scenario’s is om bedrijven in de Brabantse Agrofood, maatschappelijke
organisaties en overheden te helpen nadenken over de ontwikkelingen die op hen af
komen. Weg van de korte termijn en loskomend van de huidige situatie. De scenario’s
vormen een ‘voedingsbron’ voor discussie over een agenda voor het langetermijnbeleid
voor het Brabants voedselsysteem en daarbij horende Agrofood. Er ontstaat hiermee
een gemeenschappelijk beeld over wat strategische punten zijn voor de toekomst en
welke gezamenlijke actie we daarop kunnen ondernemen.
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3. Voorspelbare ontwikkelingen met verschillende
effecten

1
2
3

Demografische ontwikkelingen (bevolkingsgroei wereldwijd).
Klimaatverandering (minimaal 1,5 graad temperatuurstijging).
Technologische ontwikkelingen.

Wat betreft demografie kunnen de effecten van de wereldwijde bevolkingsgroei op
Brabant behoorlijk uiteenlopen. Denk aan de migratiestromen als gevolg van klimaatverandering. De omvang van de klimaatverandering en de effecten ervan zijn onzeker
en afhankelijk van een al dan niet robuuste internationale klimaataanpak.
Technologische ontwikkelingen gaan de komende jaren door. Maar snelheid, richting
en mate van acceptatie hiervan en de impact op de Brabantse Agrofood zijn niet te
voorspellen.

Met Agrofood bedoelen wij het gehele complex van leveranciers, agrariërs, industrie en (detail-)handel tot aan de consument.
Scenario’s maken voor milieu, natuur en ruimte, een handreiking, PBL, 2013.
Zie overzicht geraadpleegde deskundigen in bijlage 2 op pagina 19.
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4. Invloedrijke onzekerheden

5. Mens en aarde (horizontale as)

Als meest invloedrijke onzekerheden voor de toekomst van Agrofood zijn de relatie mens
en aarde & oriëntatie op de markt geïdentificeerd4 . De onzekerheden zijn op twee assen
uitgezet, waardoor er vier verschillende scenario’s voor 2050 ontstaan (zie figuur 1).

In welke positie en relatie ziet de mens zichzelf ten opzichte van het ecosysteem van
de aarde? Hierover zijn verschillende opvattingen.5 De doorwerking van de overheersende
opvatting zal grote invloed hebben op Agrofood. Met de overheersende opvatting
bedoelen we de opvatting van de gehele maatschappij: consumenten, producenten,
ketenpartijen, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers.
De horizontale as loopt van ‘autonoom’ tot ‘verbonden’. We kunnen als mens autonoom
van de natuur opereren, waarbij de opvatting overheerst dat de wereld maakbaar is en
de mens weet hoe zij de omringende natuur kan vormen en exploiteren. We hebben
immers enorme kennis in huis en weten hoe we los van de grond perfecte productieomstandigheden kunnen creëren. Het is waarschijnlijk dat vanuit deze oriëntatie de niet
grondgebonden landbouw met veel technologische toepassingen de overhand krijgt.
Ook kan de opvatting dat we als mens verbonden zijn met de natuur gaat overheersen.
We zien onszelf als onderdeel van het ecosysteem en werken vanuit een intrinsieke
motivatie aan het realiseren van een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde voor aarde
én mens. We geloven in het zelfoplossend vermogen van de natuur. Een geïntegreerde,
holistische visie op het gehele voedselsysteem is leidend. Het is waarschijnlijk dat
grondgebonden landbouw hier de boventoon voert.

Open
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Figuur 1: Assenkruis met meest invloedrijke onzekerheden voor toekomst Brabantse
Agrofood.
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Zie scenariostudie van het World Economic Forum (WEF)
Zie bijv. art. Weg met hokjesdenken in de landbouw Volkskrant augustus 2018.

6. Oriëntatie op markt (verticale as)
Op de verticale as plaatsen we de oriëntatie op de markt. De as loopt van open (met elkaar
in verbinding staande wereldmarkt) tot protectionistisch (gesloten, nationaal georiënteerd).
Dat technologische ontwikkelingen de komende jaren doorgaan, is vrij zeker. De snelheid
waarmee wordt geïnnoveerd en de impact die dit zal hebben op Agrofood in Brabant,
verschilt echter per scenario. De toegang tot technologische oplossingen speelt hierbij
een belangrijke rol. In een open markt gebruiken we veel nieuwe technologische toepassingen. Innovaties volgen elkaar snel op en zullen tot doorbraken in de Agrofood
leiden. Bij een open markt denken we internationaal, aan een krachtig Europa en volop
uitwisseling van producten en kennis op mondiale schaal.
In een protectionistische nationaal georiënteerde markt is er minder toegang tot
elkaars kennis en technologische oplossingen. Technologie ontwikkelt zich gestaag
maar relatief langzaam. Er zijn weinig technologische doorbraken in de Agrofood.
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Het resultaat: vier scenario’s

Hoe zijn de scenario’s
opgebouwd?

Onderweg

A - Brabant food factory

B - De wereld mijn moestuin

Scenario A ‘Brabant food factory’; met een open internationale
markt, een voedselproductie die autonoom van de natuur plaatsvindt en volop gebruik maakt van technologie.

Scenario B ‘De wereld mijn moestuin’; met een open internationaal
georiënteerde markt, met een voedselproductie in verbinding
met natuur en daarop gerichte technologie.

Op basis van de indeling van het assenkruis zijn via twee brede werksessies de
vier scenario’s opgebouwd. Na een eerste
beeld (pg 9) is elk scenario beschreven
aan de hand van vijf thema’s: voedsel
zekerheid, natuurlijk kapitaal, klimaat,
welvaart en welzijn (pg 10-13). 6 Om elk
scenario aannemelijk te laten zijn, is
via gebeurtenissen (fictief) en eerste
signalen (pg 14-15) aangegeven hoe we
in elk scenario terecht zijn gekomen.
Vervolgens is de betekenis voor de
Brabantse Agrofood doorgedacht. Hierbij
schetsen we ook kansen en winnaars
naast risico’s en verliezers (pg 15-16).
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C - In eigen kring lopen
Scenario C ‘In eigen kring lopen’: met een gesloten nationaal
georiënteerde markt en een voedselproductie die los van de
natuur plaatsvindt en een daarbij horende technologie.

D - Boeren rond de kern
Scenario D ‘Boeren rond de kern’: met een gesloten nationaal
georiënteerde markt en voedselproductie in verbinding met
natuur en een daarbij passende technologie.

De input van de werksessies is geordend
in vijf thema’s die vervolgens ontleend zijn
aan de Sustainable Development Goals van
de Verenigde Naties. Het gaat om de voor
voedselproductie relevante SDG’s. De
beschrijving is neutraal en kwalitatief van
aard. Het gaat om extreme toekomstbeelden.
Het voorstellingsvermogen is opgerekt in tijd
en ruimte, de hoeken van het speelveld van
(on)zekerheden zijn opgezocht.
3

7. Wat kunnen we met de scenario’s?

Vragen bij dit thema zijn:

Strategische thema’s vragen om verdieping

•

Uit het gezamenlijk doordenken van de toekomstscenario’s is een aantal met elkaar
samenhangende strategische thema’s naar boven gekomen. Ze vragen om verdere
inhoudelijke uitwerking met inbreng van actuele en nieuwe kennis. De benoemde vragen
binnen de thema’s verschillen in aard en schaalniveau: soms hebben ze betrekking op
waarden, soms op noodzakelijke feitelijke onderbouwing. Soms adresseren ze het internationale speelveld, soms het regionaal handelen.7
1. Schaarse grondstoffen en kringlooplandbouw
Op dit moment is de dominante koers van veel partijen in de agroketen kostprijsgedreven,
het inzetten op intensivering van landbouwproductie leidend tot hogere opbrengsten,
streven naar laagste kostprijs per eenheid product en verlagen van de input per eenheid
product (hierdoor is er een minimale footprint per kg product, maar door gebruik van
meer input juist een grotere footprint per hectare). Dit model heeft Brabant economisch
veel gebracht. Voedsel is relatief goedkoop. Het is echter ook duidelijk dat een agrofood,
gebaseerd op het principe van lineaire groei met ongelimiteerd gebruik van grondstoffen,
geen optie meer is. Oplossingsrichtingen verschillen per scenario. In een wereld met
open markten zit de oplossing in verdere ontwikkeling van (gen- en IT-)technologie
(scenario A) of in technologie, gericht op tot waarde brengen van afval- en reststoffen
en het sluiten van de natuurlijke kringlopen (scenario B).
In protectionistische markten (scenario C en D) wordt fosfaat sneller schaars, omdat
het niet geïmporteerd kan worden. Het regionaal sluiten van de kringloop is noodzakelijk
met daarbij het herwaarderen van dierlijke en humane mest. Dit in combinatie met
duidelijk andere teelten, namelijk veel meer plantaardige eiwitgewassen (leguminosen).
Als gevolg van schaarste van grondstoffen nemen de voedselprijzen toe.
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•

•

•

Hoe verhouden we ons tot gentechnologie als deze zich als aantrekkelijke én duurzame oplossingsrichting manifesteert in een open samenleving en een internationaal concurrerende economie? Welke ethische aspecten spelen hierbij?
Als kringlooplandbouw de relevante ontwikkelingsrichting is (binnen drie van de
vier scenario’s en ook onderdeel van de recent uitgebrachte Landbouwvisie van
minister Schouten8) hoe vertaalt zich dit in de manier waarop we ons land gebruiken,
voor grondgebonden landbouw en natuur? Wat betekent dit voor de continuïteit van
de huidige primaire land- en tuinbouwbedrijven? Gaan we bedrijven faciliteren richting
kringlooplandbouw en hoe gaan we om met bedrijven die deze stap niet kunnen en/
of willen maken? Wat betekent dit voor de organisatie van de verschillende ketens
en tussen sectoren ten aanzien van voedselresten en teelt van lokale eiwitgewassen
voor veevoer in plaats van import van graan en soja? Wat betekent minder im- en
export van voeding bij het regionaal sluiten van kringlopen voor het grondgebruik
(welke producten hoe vaak worden geteeld) en voor de manier waarop het landschap
eruit ziet? Hoe kunnen we voedselverspilling verderop in de keten voorkómen of
hergebruiken? Wat betekent dit voor de continuïteit van de huidige primaire land- en
tuinbouwbedrijven? Gaan we bedrijven faciliteren in deze en hoe gaan we om met
bedrijven die deze stap niet kunnen maken?
Een manier om schaarste aan grondstoffen en haar consequenties voor natuurlijk
kapitaal zichtbaar te maken, is de methode van ‘true cost accounting’9 . Welke vooren nadelen heeft een dergelijke methodiek? Hoe kunnen we deze methodiek laten
werken? Kunnen we hiervoor pilots starten, aansluitend op ervaringen van
eerste ketenconcepten?
In hoeverre dragen ontwikkelde technologieën, gericht op opbrengstverhoging, bij
aan een duurzame voedselproductie? Wat betekent dat voor de effecten van afwenteling in tijd en ruimte? Houden we bij grootschalige productie hier ook rekening
met de effecten op natuurlijk kapitaal daar? Denk bijv. aan de effecten van de
import van Zuid-Amerikaanse soja als veevoedergrondstof voor het lokale ecosysteem.

De methode van het scenario-denken kent meerdere stappen. Het ontwikkelen van neutrale toekomstscenario’s is hierbij een eerste stap. Bij het vervolg gaat het om beleidsscenario’s en wensbeelden, dan
komen er normatieve stellingnames om de hoek kijken.
Visie Minister Schouten, ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden (2018)’
True cost accounting: de normaliter verborgen kosten op het natuurlijk en sociaal kapitaal worden bij true cost accounting doorberekend in de prijs, zie o.a. rapport ABN AMRO
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2. Voedselzekerheid, ook in relatie tot klimaatverandering
Dit thema, het produceren van voldoende, veilig en gezond voedsel voor alle bewoners
van Brabant, speelt in elk scenario. Een thema dat op het eerste oog meer van toepassing
is op ontwikkelingslanden en niet aan de orde lijkt voor Brabant. Want we beschikken
nu over volop voedsel tegen relatief lage prijzen. Toch is voedselzekerheid, zeker bij de
scenario’s met een meer protectionistische markt, een kritisch punt. Dit kan voor de
samenleving van de toekomst tot dilemma’s leiden. Zo zijn misoogsten als gevolg van
effecten van klimaatverandering een kritische factor in de wereld waar weinig handel
mogelijk is (scenario’s C en D). In een wereld waar patenthouders en data-analisten
over (de informatie over) internationale voedselstromen beschikken (scenario A), is
borging van voedselzekerheid op een andere manier een thema. In elk scenario verwachten we om verschillende redenen dat voedsel duurder wordt. Met het oog op voedselzekerheid zijn efficiënte en duurzame inzet van ruimte en natuurlijk kapitaal relevant.
Vragen bij dit thema zijn:
•

•

•

•

Is er zicht op een mate van zelfvoorziening in Brabant c.q. Nederland: hoe ziet onze
voeding er uit in de toekomst, ook bij veranderende klimaatomstandigheden, wanneer
we alleen afhankelijk zijn van nationale productie en verwerking?
Kan een meer regionaal georiënteerd voedselproductiesysteem ook zonder protectionisme of gesloten grenzen (zoals in de scenario’s C en D) een interessant toekomstperspectief bieden? Kan Brabant met een dergelijk systeem de vertrouwde
moderne moestuin worden voor de grote metropolitane Europese regio van
Randstad-Londen-Brussel-Parijs-Ruhrgebied? Is een dergelijk voedselproductie
systeem ook voor andere regio’s interessant, zodat het ook waarde heeft voor
andere regio’s?
Transitie van eiwitten uit vlees naar een groter aandeel van plantaardige bronnen is
een relevante ontwikkeling naar een meer duurzaam voedingspatroon.10 Dit heeft
ook een relatie met wereldwijde voedselzekerheid. Wat betekent deze omschakeling
voor de (positie van) de Brabantse agrofood? Kan en wil Brabant hierop (blijven)
acteren, ook in relatie tot de nationale en Europese agenda? En hoe verhoudt zich
dat tot ontwikkelingen zoals die van kweekvlees?
Kan kleinschalige voedselverbouw in stedelijke omgevingen een relevante strategie
voor voedselzekerheid zijn en tegelijkertijd bijdragen aan de vergroening en het
klimaatadaptief maken van steden?

10 https://eatforum.org/eat-lancet-commission/

•

•

•

Heeft natuurinclusieve landbouw potentie met het oog op voedselzekerheid en
ontwikkelt het zich naast hoogproductieve landbouw met gesloten indoorteelten,
ook in Brabant?
Zijn bij de focus en het vertrouwen in technologische ontwikkeling de consequenties
voor biodiversiteit in haar rol bij voedselproductie voldoende in beeld? Gaat het
gebruik kunnen maken van ecosysteemdiensten dan wringen?
Wij weten dat voedselzekerheid ook alles te maken heeft met verdelingsvraagstukken.
Hoe ontwikkelen we kennis over waar op de wereld voedsel beschikbaar is en waar
voedsel gevraagd wordt en welke producten? Is dat ook een zaak voor Brabant?

3. Digitalisering en belang van data
In vrijwel alle scenario’s zijn data relevant en geeft databezit een sleutelpositie. Dit brengt
ons tot de vraag hoe we willen omgaan met big data in relatie tot een primaire menselijke
basisbehoefte als voedsel. In scenario A zijn internationale data o.a. gericht op voedsel
op basis van nutriëntensamenstelling. In scenario B en D zijn nationale/regionale data
nodig voor koppeling van (rest)stromen en het sluiten van natuurlijke kringlopen.
Vragen bij dit thema zijn:
•
•

Hoe gaan internetplatforms voor vraag en aanbod van producten en grondstoffen
zich ontwikkelen voor de voedselvoorziening en welk verdienmodel hoort hierbij?
Hoe voorkomen of beïnvloeden we machtsconcentratie van data (monopolies)
om eerlijke productie voor ons mogelijk te maken en onze voedselvoorziening voor
iedereen toegankelijk te houden? Met andere woorden: zijn big data enkel een
nieuw verdienmodel voor bedrijven of een middel bij de uitdaging voor de behoefte
aan voldoende voedsel? Kunnen we tegenwicht bieden en bijv. boer en consument
meer in positie brengen in relatie tot data en transparantie?

4. Verbondenheid burgers met voedsel en natuur
Het is bekend dat de globalisering van voedselproductie en het ‘opknippen’ van de
mondiale voedselketen in talloze onderdelen, de afstand van de consument tot voedsel
sterk heeft vergroot. Waar komt het voedsel vandaan en welke ‘waarden’ heeft het? Die
waarden zie je ook terug in maatschappelijke discussies over megastallen, dierenwelzijn
en intellectueel eigendom op zaden. Als tegentrend zie je veel regionale initiatieven
waarin deze verbondenheid centraal staat: mensen die zich aansluiten bij regionale
voedselproductie zoals Herenboeren in Boxtel, streekproducten kopen of plannen maken
voor regionale voedsel-, natuur- en landschapsproductie zoals het Van Gogh Nationaal Park.
5

Vragen bij dit thema zijn:
•

•

•

Vinden we het wenselijk of noodzakelijk dat de verbondenheid van onze bewoners
met hun voedsel en met de natuur (de as autonoom - verbonden in de scenario’s)
groter wordt? Is dit te beïnvloeden op provinciaal niveau en wat zou dan de strategie
kunnen zijn? Hoe houden we dan rekening met de verschillen in sociale en culturele
waardenoriëntatie bij doelgroepen rond de betekenis van voedsel en eten?
Is het wenselijk dat Brabant, als grootste landbouwprovincie in Nederland, een
meer integraal voedselgericht beleid voert waarin doelstellingen over landbouw,
klimaat, gezondheid en leefomgeving integraal zijn verweven? Dit in navolging van
enkele steden in Nederland die het voortouw nemen met een integraal stedelijk
voedselbeleid zoals o.a. in Rotterdam (met nadruk op stadslandbouw), Ede11, Regio
Food Valley en Amsterdam.
Vanuit ons Brabants perspectief lijkt toegang tot voedsel nauwelijks een issue.
Er is voedsel in overvloed. Desondanks zien we (zelfs) in Nederland een groeiende
groep mensen die een beroep doet op Voedselbanken. In al onze scenario’s tekent
zich een hogere voedselprijs af. Gaat dat de kloof tussen arm en rijk vergroten? Hoe
ontwikkelt zich de toegang tot voedsel bij de verschillende toekomstrichtingen?
Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de gezondheid van mensen en hoe verhoudt dit
zich tot kosten voor gezondheidszorg en risico op welvaartsziekten?

•

•

Is het omgevingsbeleid van provincie en gemeenten voldoende adaptief om vernieuwing en experimenten de ruimte te bieden? In de Omgevingsvisie zijn ruimte
voor initiatief en ‘diep rond en breed kijken’ maatwerk en gebiedsgerichte sleutel
begrippen. Gaan we het daarmee redden of zijn er kaders aan te geven waarbinnen
gewerkt kan worden?
Wat betekent dit voor de verhouding stad en platteland?

6. Governance / rol overheid
De rol van de overheid verschilt per scenario. In de scenario’s A en B zullen de nationale
en regionale overheid randvoorwaarden scheppen voor verschillende typen innovaties,
in scenario’s C en D met gesloten markten zal de overheid optreden als vangnet in geval
van voedselschaarste; zij zal een regisserende of faciliterende rol nemen in ruimtegebruik
en kennisontwikkeling. Daarnaast kan de macht van databezit aanleiding zijn voor een
overheidsrol of is het faciliteren van een ethische discussie of het formuleren van
nieuwe normen en waarden noodzakelijk.

5. Ruimtegebruik en ruimtelijke organisatie
Het ruimtegebruik zoals we dat in de twintigste eeuw hebben ingevuld tussen stad en
platteland verandert in alle scenario’s mede onder invloed van klimaatverandering. Voedsel
productie in de stad, landbouwinclusieve natuur, voedselbosbouw, energie-opwekking,
indoorfarming, foodclusters of multifunctioneel landgebruik op het platteland: het voedselsysteem van de toekomst hangt direct samen met de inrichting van onze leefomgeving.
Vragen bij dit thema zijn:
•

•

Zijn de gecombineerde vraagstukken van landbouw, klimaat, biodiversiteit en
verstedelijking aanleiding voor een eigentijdse vorm van ‘landinrichting’? Hoe kan
dit georganiseerd worden?
Hoe kan de maatschappelijke acceptatie van zo’n landschappelijke transformatie
worden bevorderd?

11 https://www.edefoodstad.nl/nl_NL/3854/60832/ede_kiest_voor_food.html
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8. Inspiratie voor vervolg
Deze toekomstscenario’s zijn de uitkomst van een traject met betrokkenheid van inhoudelijke deskundigheid uit vele bedrijven en organisaties. Het doordenken en opstellen van
de scenario’s heeft van de deelnemers gevraagd om zich te verplaatsen in één of meerdere toekomsten zonder normatieve stellingnames. Hoewel het lastig is om de wereld
anno 2050 voor te stellen, is er gezamenlijk geleerd op inhoud en heeft de uitwisseling
geleid tot onderlinge inspiratie.

‘’Het duurde even voordat ik mijn eigen denkbeelden kon loslaten.
Maar als je eenmaal in scenario’s denkt, lukt het goed om over de
toekomst van de agrofood na te denken’’.
‘’Het zijn extreme toekomstbeelden waarbij je de hoeken van het
speelveld van onzekerheden en ontwikkelingen opzoekt.”
(citaten deelnemers werksessie).

De vier scenario’s tonen verschillende perspectieven met kansrijke elementen voor de
wereld van morgen. Bedrijven, organisaties en beleidsmakers kunnen elk op hun eigen
manier inspelen op die toekomstbeelden en deze benutten bij de ontwikkeling van hun
strategie.
Duidelijk is dat aan voedselproductie veel maatschappelijke uitdagingen van vandaag
en morgen verbonden zijn. De vraag is hoe wij gezamenlijk zo goed mogelijk kunnen
voorsorteren op deze kansen en ‘the best of four worlds’ kunnen creëren.
Uiteraard lossen we de vraagstukken waar we voor komen te staan niet alleen op aan
de Brabantse tafel. Maar die regionale tafel kan wel de gelegenheid bieden om verdiepend inzicht te creëren, achterliggende waarden te identificeren en zich aandienende
dilemma’s te agenderen.
Met de scenario’s bieden wij inspiratie voor verder nadenken over de toekomst. Voor de
Brabantse agrofood met zijn bedrijven, voor maatschappelijke organisaties, voor beleids
makers, voor de provincie en natuurlijk voor de toekomstige generatie Brabanders.
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EERSTE BEELD
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De Brabantse Agrofood is onderdeel van
een open internationale economie.
Internationale afspraken gaan richting
verdere liberalisering op basis van multilaterale handelsakkoorden. Er is veel export
en import van grondstoffen en voedsel.
De markt is sturend voor productie en
consumptie.
De overheid is terughoudend en zorgt voor
randvoorwaarden om de agrofoodsector
internationaal concurrerend te laten zijn.
Open markten maken wereldwijde kennisuitwisseling en snelle toepassing van
technologie mogelijk. Er is volop vertrouwen in de oplossingskracht van (nieuwe)
technologie voor voldoende voedsel door
efficiëntie en verhoging van opbrengsten.
De overheid geeft ruimte aan agrarische
bedrijvigheid op bereikbare locaties w.o.
bedrijventerreinen. Voedselproductie is
intensief om concurrerend te zijn, zeker
op plaatsen waar grond en arbeid
schaars en duur zijn.
De steden zijn in omvang flink gegroeid
en er is veel mobiliteit tussen de steden.
Het landelijk gebied staat ten dienste van
de stedelijke bevolking; naast voedsel,
recreatie, energievoorziening en
klimaatadaptatie.
Schaarste aan grondstoffen dwingt de
markt tot het vinden van andere oplossingen om afhankelijkheid te voorkomen.
Verduurzaming vindt plaats via het terugdringen van emissies met behulp van
geconditioneerde productiesystemen.

Brabantse Agrofood is onderdeel van een
open internationale economie. Naast
verdergaande handelsafspraken is internationale samenwerking gericht op het
halen van klimaatdoelen. Wereldwijd hebben overheden dit vertaald in concrete
aanpakken. Onderdeel hiervan zijn nieuwe
prijsmechanismen (zoals CO2-beprijzing
en true cost accounting), die de basis vormen voor businessmodellen.
Kennisontwikkeling richt zich op het circulair gebruik van grondstoffen en energie.
Dat gebeurt via publiek private inzet. De
grondhouding is positief tegenover technologische mogelijkheden. Wel is er
maatschappelijke discussie over de toepassing van robotisering en gentechnologie
bij voedselproductie . Het ruimte-gebruik
is multifunctioneel. Grondgebonden voedselproductie domineert. Onder voorwaarden mag niet-grondgebonden productie.
De steden zijn in omvang verder gegroeid,
verdicht én vergroend. In het buitengebied
is veel aandacht voor voedselvoorziening,
natuur, klimaatadaptatie, energievoorziening en recreatie.
Verduurzaming en klimaatopgaven zijn
sturend voor de inrichting van de omgeving: glastuinbouw vindt bijv. naast datacentra plaats. Voedselproductie wordt
gecombineerd met functies voor zorg,
recreatie en duurzame energie. Voedsel
productie gaat meer en meer richting kleinere kringlopen: van Noordwest-Europa
naar de driehoek Londen-Berlijn-Parijs.

Brabantse Agrofood is onderdeel van een
vrij gesloten nationale economie. Er zijn
nauwelijks im- en exportbewegingen. Er
zijn handelscontacten met buurlanden en
een beperkte EU-samenwerking. Er zijn
verder geen multilaterale (handels)
afspraken. De oriëntatie van de afzet is
nationaal.
De voedselproductie richt zich op de
behoeften van de eigen bevolking. De
overheid heeft hierbij een interveniërende
en regisserende rol vanwege de noodzaak
om te zorgen voor voldoende voedsel.
In de protectionistische economie is kennis beschermd en kennisuitwisseling
beperkt. Dit remt de ontwikkeling van
grote technologische doorbraken.
Kennisontwikkeling is gericht op de eigen
nationale voedselbelangen en vindt
plaats in eigen instituten.
Er is intensieve niet-grondgebonden naast
grondgebonden voedselproductie. Dit
laatste in combinatie met andere functies
zoals energie-opwekking en recreatie.
De verstedelijking is afgenomen, het landelijk gebied wordt intensief benut voor
bewoning, voedsel- en energievoorziening.
Verduurzaming vindt primair vanuit
invalshoek voedselzekerheid plaats: efficiënt gebruik van grondstoffen voor nu en
de langere termijn. Het effect hiervan is
dat per saldo minder fossiele energie,
kunstmest, bestrijdingsmiddelen en antibiotica worden gebruikt.

Brabantse Agrofood is onderdeel van een
gesloten nationale economie. Er zijn geen
multilaterale (handels)afspraken en er is
beperkt bilateraal handelsverkeer. Import
en exportbewegingen zijn gering. De
voedselproductie is verbonden met de
natuur en gericht op de eigen bevolking.
De overheid zoekt bottom up samenwerking met collectieven van bedrijven en
burgers voor voldoende voedselproductie.
Kennisontwikkeling richt zich op het
benutten van natuurlijke principes voor
de voedselproductie; o.a. de samenhang
van vitale bodems en agrobiodiversiteit.
De technologische ontwikkeling gaat
langzaam, gezien de afgeschermde
nationale economie.
Voedselproductie vindt extensief en
grondgebonden plaats met diversiteit aan
teelten. Het gemengde bedrijf, op één
locatie of door samenwerking, kent een
revival. Er is voor de voedselproductie
veel ruimte en grond nodig, ook vanwege
relatief lagere opbrengst per hectare.
De verstedelijking is afgenomen, de steden
zelf zijn vergroend. Op het platteland
wordt gewoond naast en met natuur en
voedselvoorziening.
Verduurzaming richt zich op het optimaliseren van grondgebonden voedsel
productie, die in evenwicht met haar
omgeving opereert en zorgvuldig natuurlijke productiefactoren (zoals bodem en
water) benut.
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VOEDSELZEKERHEID
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VOEDSELZEKERHEID

Met nieuwe technologische doorbraken
(zoals verbeterde fotosynthese en gentechnologie bij planten en dieren) en efficiëntie (via schaalvergroting en digitalisering) lukt het om de groeiende
wereldbevolking (tien miljard in 2050) te
kunnen voeden. Wel is er sprake van
schommelingen in het aanbod en ontstaan lokaal voedseltekorten. Dit heeft te
maken met de effecten van klimaatverandering, verslechterende productieomstandigheden en misoogsten.
Er is een ruim en divers voedselaanbod
uit alle werelddelen. Over het algemeen
stijgt de prijs voor voedsel relatief minder
hard. Men is weinig bezig met herkomst
en productiewijze van voedsel. Terwijl in
eigen regio alternatieven als kweekvlees
opkomen, is internationaal de vraag naar
vlees gestegen.

Gezien de toename van de wereldbevolking is er gedeelde urgentie voor internationale voedselzekerheid. Nieuwe technologie (zoals precisie- en gentechnologie),
gecombineerd met het goed benutten van
natuurlijke productiefactoren, zorgt voor
hogere voedselopbrengsten.
Internationale coördinatie zorgt voor het
verbouwen van gewassen (grondstoffen)
op de meest verantwoorde (circulaire)
plaats.
Er is voldoende voedsel. Wel komen de
grenzen in zicht van het verder opvoeren
van het opbrengend vermogen bij grondgebonden productie. Het voedselbewustzijn is hoog, verspilling is sterk
teruggedrongen.
Het wereldwijde voedselpatroon verschuift van het gebruik van dierlijk naar
plantaardig eiwit. Er zijn volwaardige
alternatieven voor vlees.

Voedselzekerheid staat hoog op de
agenda. Om kwaliteit en betaalbaarheid
van voedsel op peil te houden, stelt de
overheid landbouwgrond veilig door onteigening en herbestemming. Om de afhankelijkheid van seizoenen en extreem weer
te beperken, faciliteert ze indoorteelt. Zij
stimuleert kennisontwikkeling en voorlichting ten behoeve van eigen voedselproductie en ter voorkoming van
voedselverspilling.
Het voedselaanbod is jaarrond op basisniveau geborgd. Ook is er uitgekiend
voorraadbeheer. Voedselverspilling wordt
voorkomen, reststromen worden hergebruikt en er zijn voedingssupplementen.
Door overheidssubsidie blijft voedsel
betaalbaar. Er treedt een verschuiving op
naar voedsel met een lagere belasting op
de omgeving (minder ruimte en grondstoffeninput): van dierlijk (van rund en
varken naar kip en insecten) naar plantaardig eiwit.

Als gevolg van beperkte export en import
heeft voedselzekerheid gedurende het
gehele jaar hoge prioriteit. Productie van
voedsel is meer seizoensgebonden. Er is
een beperkter aanbod, zeker in de winter.
De overheid vangt de grootste schommelingen op. Het noodzakelijke voedselaanbod wordt geborgd door interventie van
de overheid via voorraadbeheer. Ook zijn
er veel boer-burgercoöperaties die zorgen
voor eigen voedselvoorziening.
In het voedingspatroon is het plantaardige deel groot (deels vanuit eigen moestuin) en het dierlijke deel klein: vanwege
grotere efficiëntie en lagere milieubelasting van plantaardige productie.
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NATUURLIJK KAPITAAL
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Het intensieve grondgebruik is meer en
meer verdwenen. Er zijn nieuwe vormen
van indoorteelt ontstaan als gevolg van
technologische vindingen zoals verbeterde
fotosynthese, precisiebemesting en
moderne gemengde bedrijfssystemen.
Dit leidt tot minder belastende emissies
naar de omgeving. De aanwezigheid van
groen (schone lucht en aantrekkelijk landschap) is belangrijk voor het vestigingsklimaat van bedrijven.
Biodiversiteit blijft belangrijk als bron van
uitgangsmateriaal van rassen en soorten.

Natuurlijke processen in combinatie met
technologische vernieuwing staan aan de
basis van voedselproductie. Het natuurlijk kapitaal wordt gezien als belangrijke
productiefactor voor een veerkrachtig
voedselsysteem.
Daarnaast is natuur belangrijk voor ontspanning en gezondheid, essentieel
onderdeel van het leven in een stedelijke
samenleving. Er vindt ook voedselproductie plaats in de gebouwde omgeving.
Dat gebeurt in combinatie met energie
besparing, zoals groene daken en energie
leverende serres. Biodiversiteit blijft op
peil. Er is oog voor de intrinsieke waarde
van (bio)diversiteit van soorten planten
en dieren.

De inzet van de overheid richt zich op het
verantwoord benutten van natuur voor
voedselproductie. Natuur is daarmee
landbouwinclusief geworden. Tot veler
verrassing leidt dit lokaal tot hogere biodiversiteit. Het onderscheid tussen landbouwgrond en natuurgebied is vervaagd.
Door de toegenomen kosten van kunstmest
en bestrijdingsmiddelen (zijn schaars en
moeilijk verkrijgbaar door beperkte import),
neemt toepassing van natuurlijke en
circulaire principes (zoals bestrijding
door natuurlijke vijanden, gewasrotatie en
hergebruik van afvalstoffen) toe.
De waardering van natuur verandert.
Biodiversiteit staat vooral ten dienste van
voedselproductie. Het areaal van echte
natuur neemt af.

Natuurlijke bronnen worden bij de voedsel
productie duurzaam benut. Natuur
inclusieve landbouw domineert. Daarnaast
draagt het natuurlijk kapitaal bij aan een
gezonde leefomgeving (schone lucht en
aantrekkelijk landschap) en wordt het
benut voor waterberging, CO2-opslag en
opwekking van duurzame energie.
Hergebruik van (plantaardige, dierlijke en
humane) rest- en afvalstoffen vindt op
grote schaal plaats ter vervanging van
fossiele bronnen. Zware machines zijn
bijv. vervangen door licht materieel.
Biodiversiteit staat onder druk, maar blijft
op peil gezien haar belang voor voedsel
productie, klimaataanpak en gezondheid.

KLIMAAT

KLIMAAT

KLIMAAT

KLIMAAT

De klimaatdoelen worden beperkt en pas
later vertaald in een internationale aanpak.
Adaptatie staat hierin als prioriteit. Naast
ruimte voor water wordt in Nederland
geïnvesteerd in hoge dijken. De aanpak
krijgt vooral gestalte in de vorm van kernenergie, aangevuld met technologische
oplossingen zoals het afvangen van
CO2-emissies. Deze kennis biedt ook
weer mogelijkheden voor export.
Emissies zijn gedaald door geconditioneerde
productiesystemen. Ook vindt een deel
van productie in het buitenland plaats.

De klimaataanpak richt zich op zowel
adaptatie als mitigatie. Dat gebeurt o.a.
met inzet van nieuwe technologie op het
gebied van energiebesparing en opwekking
van duurzame energie, met data-inzet.
Innovaties worden toegepast op lokale
bedrijven en geëxporteerd voor het realiseren
van maatwerk in diverse regio’s in de wereld.
Door true cost accounting krijgt CO2opslag in bodem en gewassen een stimulans. Emissies zijn gedaald door toename
van plantaardige productie ten koste van
dierlijke productie.

In de aanpak van klimaatverandering heeft
het beperken van de negatieve effecten
op de voedselproductie grote prioriteit.
Klimaatadaptatie staat centraal. Extreem
weer dat zich manifesteert in heftige
buien en perioden van droogte wordt
opgevangen door het realiseren van een
groter waterbergend vermogen.
Daarnaast betekent de redelijk gesloten
economie met een lager welvaartsniveau
en kleinere omvang van de veestapel ook
een daling van de uitstoot van emissies.

Het nationaal klimaatakkoord wordt, in
samenwerking met bedrijven en burgers,
in rap tempo uitgevoerd. Nieuwe wetgeving en financieringsconstructies zorgen
voor klimaatmaatregelen. Het gaat om
mitigatie en adaptatie. Burgers slaan de
handen ineen, ze vormen coöperaties en
netwerken om verduurzaming en besparing
mogelijk te maken. Crowdfunding met
ondersteuning door de overheid helpt om
experimenten te starten. Emissies dalen
fors als gevolg van de kleinere omvang
van de agrofood met daarbij een sterk
accent op plantaardige productie.
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WELVAART

WELVAART

WELVAART

WELVAART

Economische groei en intensieve voedselproductie (via schaalvergroting, kostprijs
verlaging en gericht innovatiebeleid) zijn
noodzakelijk om concurrerend te zijn en
een hoog welvaartsniveau te houden.
Er is sprake van verdergaande concentratie
van welvaart in landen en bedrijven die een
economische en technologische voorsprong hebben en zich kunnen wapenen
tegen de klimaateffecten.
Het aandeel voedsel van het besteedbaar
inkomen is verder afgenomen.

Het streven naar wereldwijde economische
groei en verantwoorde benutting van
grondstoffen is groot. De welvaart groeit
licht door export van ontwikkelde kennis.
Import en export richten zich meer op
regionaal Noordwest-Europese schaal.
De kostprijs van voedsel is hoger, doordat
alle kosten worden doorberekend (principe
van true cost accounting). Hier staat
tegenover dat maatschappelijke kosten
vanwege de schonere voedselproductie
voor de kwaliteit van de leefomgeving
(water, lucht en bodem) zijn gedaald.
Het aandeel voedsel van het besteedbaar
inkomen is toegenomen.

Door het wegvallen van een internationale
afzetmarkt krimpt de economie inclusief
de agrofood sterk. Met haar sterke punten
- handelsgeest in combinatie met samenwerking - is de nationale economie nieuwe
wegen ingeslagen. Er zijn combinaties
tussen voeding en circulair management.
Nieuwe IT-toepassingen zorgen voor een
beter werkende keten.
Burgers telen zelf in tuinen en kassen.
Er is ruilhandel, o.a. via platforms. Dit verzacht de terugval in inkomens enigszins.
Het relatieve aandeel voedsel van het
besteedbaar inkomen is toegenomen.

Het welvaartsniveau is substantieel
gedaald. De exportafhankelijke economie
heeft forse klappen gekregen. Inkomsten
uit voedselim- en exporten zijn verdwenen.
De kostprijs van voedsel is gestegen. De
overheid vangt dit deels op. Werkgelegen
heid in de primaire landbouw blijft relatief
hoog, want er is minder vervanging van
arbeid door nieuwe technologie. Om de
bodemkwaliteit op peil te houden, zijn
zware machines vervangen door lichter
materieel in combinatie met handarbeid.
Het aandeel voedsel van het besteedbaar
inkomen is toegenomen.

WELZIJN
Burgers hebben weinig binding met de
herkomst van voedsel. Genieten, gemak
en soms ook gezond bepalen de keuze.
Men heeft vertrouwen in de toepassing
van technologie (zoals het bewerken van
genen bij planten en dieren). Zeker
wanneer dit nodig is voor de groeiende
voedselvraag.
Er is veel keuze in voedsel, variërend van
goedkoop en gemakkelijk, van gezond tot
ongezond zoals fastfood. Gezond voedsel
krijgt aandacht, maar er is grote keuzevrijheid. Het risico op welvaartsziekten is
groot.

WELZIJN
Er is brede consensus (overheid en
samenleving) over het belang van goede
voeding voor welzijn en gezondheid van
de burger. De markt speelt hier op in met
gezondheidsproducten, voeding en leefomgeving en gebruikt specifieke technologie om gezondheidsrisico’s te beperken.
Er is transparantie over het voedsel
productieproces en de herkomst.
Bij het voedselaanbod speelt de bijdrage
aan gezondheid een grote rol. Dit leidt tot
een meer plantaardig dieet. Dit kan leiden
tot negatieve gezondheidseffecten. Ook
in Brabant wordt ingespeeld op plantenrassen die opgewassen zijn tegen
klimaatverandering.

De burger is zich bewust van de waarde
van voedsel. Er is een sterk ontwikkeld
voedselbewustzijn. Het accent ligt op voldoende voedsel. Pas in tweede instantie
wordt gekeken naar de wijze van voedselproductie. Burgers zijn moestuinen
gestart voor hun eigen voedselvoorziening,
zij gaan klimaatbestendige plantenrassen
gebruiken.
Het voedselaanbod is desondanks eenzijdiger; er is minder keus. Voedsel is ook
duurder geworden. Arme bevolkingsgroepen
hebben door de hogere voedselprijzen
een beperkter voedselaanbod. Dit kan leiden tot negatieve gezondheidseffecten.

Er is veel aandacht voor de herkomst en
kwaliteit van voedsel. En dat past bij de
grote aandacht voor een gezonde
levensstijl.
De sociale functie van voedsel, het
samen produceren in evenwicht met de
natuur, het samen koken en eten, wordt
duidelijk erkend.
Het voedselaanbod is beperkter; eten wat
de pot schaft, wat het seizoen brengt. Het
komt deels uit eigen moestuin. Er is oog
voor de positieve gezondheidseffecten van
voeding. Ook speelt men in op plantenrassen die aangepast zijn aan het veranderend klimaat.
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•

•

•

•

•

•

•
•

Het vertalen van de klimaatdoelen van
Parijs (2015) naar concrete internationale afspraken blijft moeizaam. Pas na
diverse misoogsten in delen van de
wereld, komt men in 2023 tot nieuwe
basisafspraken voor een meer klimaatbestendige voedselproductie.
Bedrijven, overheden en samenleving
vertrouwen op technologische oplossingen voor klimaatverandering en
voedselzekerheid. Toepassing van gentechnologie wordt per 2024 breder
mogelijk. Kernenergie is vanaf 2035
een serieuze energiebron.
Technologiespelers en voedsel
producenten focussen op opbrengst
efficiëntie. Nieuwe technologie (zoals
precisie- en gentechnologie) draagt bij
aan een meer duurzame productie. De
(milieu)ruimte die hierdoor ontstaat,
wordt benut voor opbrengstverhoging.
Schaalvergroting blijft nodig om te kunnen investeren in deze technologie en
om de kosten van negatieve effecten
(bijvoorbeeld misoogsten door klimaat,
ziekte-uitbraken) te dragen.
Grote bedrijven investeren in buitenlandse grond en bronnen.
Consumentengedrag gaat steeds meer
richting overconsumptie en ongezonde
voedselkeuzes. Gezondheidskosten
nemen toe. Wereldwijde lange voedselketens zijn minder transparant door het
monopolie van enkele bedrijven over de
data.

•

•

•

•

•

•

De klimaatafspraken van Katowice in
2018 zijn na enkele jaren van touwtrekken verder vertaald in maatregelen.
Het Wereldvoedselprogramma van de
Verenigde Naties verklaart aangescherpte millenniumgoals van toepassing op alle voedselhulp.
Een belasting op milieu en CO2-uitstoot
van bedrijven (vervuiler-betaalt-principe) wordt overwogen, maar lobby
voedselindustrie voorkomt dit. Wel
wordt in het regeerakkoord van 2021
als compromis een principe van true
cost accounting opgenomen. Dit compromis is onder druk van internationale
afspraken tot stand gekomen.
Langdurige overstromingen in de RijnSchelde delta vragen om nieuwe aanpak. Internationaal Deltaprogramma
(mede op initiatief van Nederland)
zorgt voor herstel van het natuurlijk
bufferend vermogen, o.a. via
rivierverruiming.
Bodem- en waterkwaliteit zijn geborgd
in een internationaal verdrag. Dit is
grootste internationale prestatie na het
klimaatakkoord van Parijs.
Na massale bijensterfte scherpt
Europa de normen voor bestrijdingsmiddelen drastisch aan.
Tijdelijk is er volop ingezet op biomassa (afkomstig van afvalstromen),
biogas en wind als energievoorziening.
Technologieën zijn verder doorontwikkeld: toepassing van zon, geothermie,
aardwarmte, etc.

•

•

•

•

•

•

Handelsoorlogen verkleinen de economische ruimte en leiden tot prijsverhogingen, ook van voedsel.
Gemeenschappelijk EU-beleid brokkelt
af. Het proces dat lidstaten meer ruimte
krijgen voor eigen nationaal beleid voor
voedselproductie, begonnen in 2021,
zet door. Er is geen sprake meer van
een Europees gelijk speelveld. Neder
land als exporterend land bij uitstek
legt zich daar schoorvoetend bij neer.
Het omzetten van de klimaatdoelen
van Parijs (2015) naar concrete internationale afspraken komt niet van de
grond. De eerste tekenen daarvan
zagen we in Katowice (december 2018).
Opeenvolgende uitbraken van varkenspest in heel Europa: steeds meer landen sluiten grenzen voor veetransport.
Voedselrellen door aanhoudende
schaarste. Overheid gaat onteigening
van gronden en gebouwen voor voedselproductie wettelijk regelen.
Het kabinet besluit in 2025 de
Markerwaard alsnog in te polderen
voor voedselproductie.
Opeenvolgende jaren van droogte
veroorzaken groei van indoor teelt
systemen met minimaal watergebruik.
Vanaf 2035 is er een waterbesparingsprogramma om watertekorten tegen te
gaan.

•

•

•

•

•

De klimaattop in Katowice in 2018
heeft niet geleid tot een echte internationale aanpak. Het gevolg is dat
Nederland in 2021 haar grenzen sluit
voor producten met een te hoge CO2uitstoot. Eerder deden Duitsland en
Frankijk dit al.
Cyberterrorisme legt de internationale afhankelijkheid van technologie
bloot. Het gevolg is dat overheden
hun eigen technologiesystemen gaan
bouwen en zich terugtrekken uit internationale handelsverdragen. Dit brengt
technologie-afhankelijke voedsel
productie in gevaar.
Mislukte oogsten, massale bijensterfte en voedselschandalen leiden
tot een breed bewustzijn om te
komen tot een duurzaam
voedselsysteem.
Het voedselvraagstuk vraagt om een
interveniërende overheid. In de
Omgevingsvisie vervalt onderscheid
natuur en landbouw: alle grondgebruik is natuurinclusief én productief.
Ook wordt het instrument true cost
accounting per 2022 ingevoerd.
Burgers en bedrijven slaan de handen
ineen. Dit leidt tot tal van nieuwe
(sociale) innovaties op het terrein van
voedselproductie.
De lage-input kringlooplandbouw
wordt ingevoerd, op voedselverspilling komen boetes.
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Bouw boerderijen in
wolkenkrabber

Groenten en fruit als medicijn?
Subsidie voor
Topsectorenproject ‘Waarde(n)
van Groenten en Fruit’

Aldi Süd wil vanaf 2020 liefst
alleen nog Duitse eieren
verkopen

Milieudefensie biedt boeren
excuses aan: ‘Spijt van
polarisatie’

De Duitse supermarkt Aldi Süd wil in
2020 het liefst alleen nog Duitse tafeleieren verkopen. De supermarktketen wil
dat de eierketen vanaf dan volledig Duits
is, dus van [...] — Pluimveeweb, Tom Schotman,

Milieudefensie wil een andere koers gaan
varen en met boeren de strijdbijl begraven in de discussie over duurzaamheid.
Bond de organisatie tot op heden nog op
een activistische [...] — Pigbusiness, oktober

november 2018

2018

Boeren kan letterlijk overal en
altijd!

‘Vertical Farms’ zijn volledig afgesloten
van de buitenwereld. Anders dan in de
vrije natuur heersen hier geen ‘seizoenen’
en kan dus 365 dagen per jaar worden
geoogst [...] — Ralf Bodelier 17 augustus 2018,
Brabants Dagblad

Kweekvlees is hard op weg naar
uw bord

Dat het eten van groenten en fruit gezond
is, is algemeen bekend. Over de relatie
tussen specifieke inhoudsstoffen van
groenten- en fruitsoorten en de daarmee
samenhangende [...] — Innovationquarter.nl,
2018

Vijf jaar geleden kostte een hamburger
uit het lab nog tweehonderdduizend euro.
Inmiddels is de ontwikkeling van kweekvlees in een stroomversnelling geraakt.
Een Amerikaans bedrijf beweert zelfs nog
dit jaar een product te kunnen presenteren. [...] — Mac van Dinther, 23 maart 2018,

100 miljoen kilo melk voor
Top-Zuivellijn

Klaar met de Nederlandse boerderij? Vertrek naar het
buitenland!

FrieslandCampina wil in 2019 een gecertificeerde Top-Zuivellijn in de markt zetten. In het concept is er op het
melkveebedrijf extra aandacht voor dier,
natuur en klimaat [...] — Jouregio.nl, oktober

Steeds meer boeren in Nederland oriënteren zich wel op een vertrek naar het
buitenland. Dat zegt emigratiemakelaar
Interfarms, dat boeren helpt om die stap
te zetten. [...] — RTL nieuws, februari 2018

Volkskrant

2018

Stefan Hanstede en Els Hegger zijn samen boer. En dat doen ze nu een jaar.
Zonder dat ze land bezitten. En…. zonder
dat ze voor het land betalen! Ze begonnen
met niks, maar noemen zich [...] — Marieke
Karssens, The plant, april 2018
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Agrofood Brabant verdient zijn geld met
de productie van voedsel en kennis voor
Nederland, Noordwest-Europa en de
wereldmarkt. Brabant is proeftuin van de
wereld. Bedrijven produceren voedsel en
zijn proeflocatie om innovaties in praktijk
te brengen. Er is een sterke focus op
nutriënten. Het gaat om efficiëntie en verhogen van de opbrengst én verwaarding.
De voedselproductie in Brabant is vooral
niet-grondgebonden. Vee wordt binnengehouden onder geconditioneerde omstandigheden, in flats en op industrieterreinen. Ook zijn er alternatieven als kweekvlees
ontwikkeld. Grondgebonden voedselproductie is verplaatst naar het buitenland.
Hier zijn arbeid en grond goedkoper en er
is minder maatschappelijke weerstand
tegen veehouderij. In Brabant zijn er ‘food
valleys’, verbonden met hightech, biobased en veredeling. Mondiaal opererende
ketenregisseurs en kennisinstellingen
hebben een sleutelrol. Bij hun locatiekeuze zijn kennisniveau en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat belangrijk.
Brabant concurreert wereldwijd met
andere food- en kennisregio’s. In 2050 is
er een aantal grote primaire land- en tuinbouwbedrijven. Zij produceren op grote
schaal en leveren de grondstoffen voor
grote internationaal opererende verwerkers in de plantaardige en dierlijke keten.
Daarnaast is er een klein aantal bedrijven
voor de stedelijke bevolking met een breder aanbod: beleving, landschap en schone

De Brabantse Agrofood is marktleider in
productie van duurzaam voedsel en kennis in tijden van klimaat- en energietransitie. In het businessmodel zijn (ook) de
maatschappelijke kosten doorberekend.
Het afzetgebied concentreert zich op
Noordwest-Europa.Er is grondgebonden
naast niet-grondgebonden landbouw.
Grootschalige intensieve veehouderij is
verdwenen vanwege de afhankelijkheid
van veevoedergrondstoffen en effecten
op het gebied van fosfaat, stikstof en
broeikasgassen en maatschappelijke
weerstand. De plantaardige productie is
in omvang gegroeid. Met toepassing van
precisietechnologie en kennis van de
samenhang van bodem, water en voedselproductie is belasting van de leefomgeving teruggedrongen. Innovaties zijn
gericht op circulariteit naar voorbeeld van
de natuur.
In de agroketens werken kapitaalkrachtige voedselondernemers samen met
internationale ketenregisseurs.
Processen zijn verduurzaamd en gestandaardiseerd. Ook zijn er kleinere gespecialiseerde bedrijven die de lokale markt
beleveren met herkenbaar voedsel en
andere diensten zoals natuur en landschap, recreatie en zorg. De agroketen is
verbreed naar de productie van biobased,
energie, bouwmaterialen en textiel. De
kennispositie is grotendeels behouden.
Kleinere proeflocaties in Brabant zijn verknoopt met locaties elders. In 2050 zijn

Im- en export hebben bij de Brabantse
Agrofood plaatsgemaakt voor een diverse
voedselproductie voor de eigen bevolking. Productiemiddelen (inclusief reststoffen) worden optimaal benut.
Technologie-ontwikkeling focust op productie met behulp van efficiënte kringlopen. Toepassing van beschikbare datatechnologie neemt een vlucht.
De voedselproductie gebeurt deels in
gesloten productiesystemen met
beperkte uitstoot, noodzakelijk in het
dichtbevolkte Brabant. De plantaardige
voedselsector is belangrijker dan de dierlijke vanwege de betere eiwit-efficiëntie.
Er zijn meer voedselbedrijven gekomen
die los van de grond telen. Alles draait
om voedsel. Non-food zoals de teelt van
siergewassen is sterk gekrompen.
Er is een palet van verschillende relatief
kleine agroketens en daarmee verbonden
kenniscentra. Voor nieuwe voedselsegmenten zijn nieuwe ketens ontstaan. Er
ontwikkelen zich nieuwe combinaties.
In 2050 is er een groot aantal land- en
tuinbouwbedrijven, intensief en extensief
naast elkaar. Het zijn relatief kleine bedrijven met een diversiteit aan productie. Het
aandeel plantaardig neemt relatief toe
ten opzichte van het aandeel dierlijke productie. Voor de veehouderij is er onvoldoende grond om veevoedergrondstoffen
te produceren.

De Brabantse Agrofood is gespecialiseerd in kringloopprincipes met sterke
verwevenheid met de natuur. Het accent
ligt op akker- en tuinbouw. De veehouderij
staat in dienst hiervan. De voedsel- en
mestkringlopen worden op nationale en
regionale schaal gesloten. Dierlijke, plantaardige en humane resten zijn onderdeel
van de kringloop.
Naast grondgebonden teelt wordt voedsel ook indoor geteeld, in (koude) kassen
op natuurlijke bodems.
De agroketens zijn ontwikkeld tot een
variatie van fijnmazige voedselnetwerken,
tussen platteland en stad. Hierin werken
boeren, burgers en (kennis)instellingen
coöperatief samen. Voedsel en kennis
worden uitgewisseld. Dat gebeurt o.a. via
platforms van vraag en aanbod die de
overheid faciliteert. Om te boeren is niet
per se bezit van land noodzakelijk. De lijnen van producent naar consument zijn
kort. Telkens zijn er ondernemingen die
niches ontwikkelen op basis van nieuwe
specifieke consumentvragen.
In 2050 zijn er veel land- en tuinbouwbedrijven die zorgen voor de eigen
voedselvoorziening. Het grootste deel is
plantaardig, de dierlijk productie staat
hieraan ten dienste. Er komen gemengde
bedrijven (plantaardig en dierlijk op
dezelfde locatie) en hieraan zijn voedselnetwerken verbonden.
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leefomgeving. Het aandeel van de plantaardige sector neemt toe. Data en ICT zijn
onmisbaar voor een efficiënte sturing op
de keten.

er nog relatief veel land- en tuinbouwbedrijven, waarvan het grootste deel gericht
is op plantaardige productie.

KANSEN, WINNAARS, RISICO’S EN VERLIEZERS
Brabant zet haar huidige verdienmodel van
kennis- en onderzoekscentrum van de
wereld én grootschalige export van agrofood door. De focus op technologische
ontwikkeling geeft volop perspectief aan
high tech systemen (HTSM), robottechnologie, ICT/data- en gentechnologie. Grote
gespecialiseerde, efficiënt en intensief
producerende land- en tuinbouwbedrijven,
grote verwerkers, kweekvleesproducenten,
nutriëntenontleders en -bouwers en internationale databedrijven hebben volop
kansen.
Door het ontbreken van een tijdige internationale klimaataanpak is er sprake van
afwenteling in tijd en ruimte. Leefbaarheid
en biodiversiteit komen op termijn hier én
elders onder druk. Ondanks de geconditioneerde omstandigheden van productielocaties blijft de sector kwetsbaar voor
uitbraken van plantenziekten en zoönosen. Afhankelijkheid van enkele internationaal opererende grote bedrijven neemt
toe en daarmee ook concentratie van
macht van bijv. data. Kleine verwerkende
bedrijven en gezinsbedrijven redden het
niet in Brabant. Grondgebonden bedrijven
zoeken hun heil elders.

Een robuuste internationale klimaataanpak
levert innovaties voor agrofood en duurzaamheid. Klimaatdoelen komen dichtbij.
Burgers hebben vertrouwen in technologie
maar zijn kritisch. Ze willen weten wat ze
eten en hoe het geproduceerd is. Grond
gebonden primaire landbouwbedrijven
met moderne technologie hebben toekomst. Dat geldt ook voor bedrijven die
duidelijk zijn over herkomst en proces; en
die restproducten tot waarde brengen voor
bijv. de chemie. Naast groei van de plantaardige sector, zijn er kansen voor nieuwe
spelers zoals Brabantse crossovers
(agrofood, high tech systems, ICT/data,
biobased) en voor export van deze kennis.
De ethische discussie over de herkomst
van voedsel remt vernieuwingen als gentechnologie en kweekvleesproductie. Het
accent ligt op natuurinclusieve en plantaardige productie. Investeringen die nodig
zijn om dit duurzaam én concurrerend te
doen, vragen om een bepaalde omvang.
De veehouderijen, de voornamelijk niet
grondgebonden én de kleine agrarische
bedrijven hebben het moeilijk gekregen.
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KANSEN, WINNAARS, RISICO’S EN VERLIEZERS
De klimaatdoelen worden autonoom gehaald
door afname van welvaart. Het verdienmodel is gericht op de regionale schaal, binnen
de kaders van een sterke coördinerende
overheid. De kennisinstituten gaan, weliswaar in kleinere omvang, samenwerken
ten behoeve van een efficiënte voedselproductie bij veranderende klimaatomstandigheden. Lokaal en regionaal opererende
voedselondernemers met een veelzijdige
productie en een grote variatie hebben
perspectief, evenals de makelaars in
reststromen. De plantaardige sector wint
fors terrein.
De welvaart neemt substantieel af en
daarmee ook de inkomens. In tijden van
misoogsten is er kans op ondervoeding.
Dit leidt tot maatschappelijke onrust. Er
dreigt uitputting van de natuur. Deze
wordt immers intensief benut voor voedselproductie. Daardoor dreigt de bufferende
werking van het natuurareaal te verdwijnen. Technologische oplossingen gericht
op klimaatadaptatie zijn minder voorhanden. Grote verliezers zijn exportgerichte
bedrijven en zij die sterk afhankelijk zijn
van grondstoffen van elders.

De klimaatdoelen worden gehaald door
de afname van welvaart en een voort
varende aanpak. Er ontstaan regionale
consortia van kennisinstellingen, boerenen burgerinitiatieven gericht op verduurzaming en slimme voedselopbrengsten.
Voedsel en boeren worden gewaardeerd,
de kleine ondernemers met grond
gebonden (natuurinclusieve) plantaardige
productie hebben de toekomst, evenals
de makelaars in reststromen.
De welvaart neemt substantieel af, de
inkomens ook. Maatschappelijke onrust
is het gevolg. De exportgerichte en import
afhankelijke gespecialiseerde industrie
en agrofood verliezen fors terrein. Het
aantal veehouderijen blijft relatief hoog,
maar fixeert op het niveau dat nodig is
ten behoeve van de regionale kringloop.
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