Symposium:
“Is er ruimte voor landbouw?”
Datum: vrijdag 23 september 2022

Voor de toekomst is duurzame, intensieve en hoog productieve landbouw, die ruimte maakt voor vergroening en
biodiversiteit, de oplossing om de voedselproductie veilig te stellen voor een groeiende wereldbevolking.
Hierbinnen moet wel voldoende ruimte zijn om te ondernemen. Keuzevrijheid en de mogelijkheid om gewassen
te telen die de bodem voeden en ziekten en plagen onderdrukken. Keuze om met de juiste bemestings- en
beheersingsstrategie ziekten en plagen binnen de perken te houden. Op deze manier is het mogelijk de goede
balans tussen milieudoelstellingen en een verbeterde leefomgeving te realiseren.
De sprekers zullen vanuit de verschillende hoeken, bodem / biologie, chemie, veredeling uiteenzetten dat
moderne landbouw prima kan samengaan met meer vergroening.

Dagvoorzitter: Maarten van Schie (OTV Wageningen)

Inleiding
Wouter ten Brinke (Ten Brinke bv)
Gezichtspunt: toekomstvisie landbouw
Onderwerp: Na 25 jaar is de magie nog niet verdwenen.

Spreker 1:
Jan Feersma Hoekstra (Agriton / Agrovital)
Gezichtspunt: belang van bodemgezondheid en bodemvitaliteit
Onderwerp: Wondermiddelen bestaan niet, gezond verstand wel!
Om van iets lang te kunnen genieten moet je iets goed blijven verzorgen om goed zorg te dragen moet je weten
wat er nodig is. Dat weg nemen wat hindert en dat stimuleren wat produceert. Logisch nadenken helpt vaak meer
dan wondermiddelen. Dit geldt zeker voor het verzorgen van ons grootste agrarisch goed: De bodem!

Spreker 2:
Jan van Hoogen (Agrico)
Gezichtspunt: belang van resistente rassen binnen de mogelijkheden van de veredeling
Onderwerp: Als wij konden toveren!
De pootaardappelteelt in Nederland staat of valt bij een goede gezondheidssituatie van het pootgoed. Ziekten en
plagen bepalen in grote mate de kwaliteit van het Nederlandse pootgoed. Resistenties zijn nodig om ziekten te
beheersen en het gebruik van chemie te reduceren. Gewasbescherming is daarentegen uitermate belangrijk om
resistenties duurzaam te maken en daarmee de productie van pootaardappelen op de lange termijn te
continueren. De oplossingen vanuit de veredeling zullen nog jaren duren, ook met de nieuwe
veredelingstechnieken. Chemie kan dus niet zomaar afgeschaald worden voor een wereldwijde duurzame
voedselvoorziening wereldwijd. Pootaardappelen gaan vanuit Nederland naar 90 verschillende landen en zorgen
daar voor de voedselvoorziening van miljoenen mensen.

Spreker 3:
Meerten Smit (BASF / CropLife NL)
Gezichtspunt: ruimte voor chemie naast biologie
Onderwerp: Geen sprookjes, de realiteit onder ogen zien!
Om een transitie te kunnen maken naar een duurzamere, hoogproductieve landbouw is een robuust geïntegreerd
systeem van ziekten- en plaagbestrijding nodig . Dat kan alleen onder vakkundige begeleiding met meer weerbare
gewassen, een voldoende breed pakket aan biologie, biologische en synthetische gewasbeschermingsmiddelen
en voldoende tijd om die transitie te doen plaatsvinden zonder verlies aan voedselzekerheid.

Spreker 4:
Caroline van der Plas (Boer Burger Beweging)
Gezichtspunt: de invloed van politieke beslissingen op de landbouw
Onderwerp: Gelooft de politiek in sprookjes?
Is de politiek in staat om de realiteit werkelijk onder ogen te zien. Of is de kloof tussen realiteit en ideologie zo
groot geworden dat voedsel een product is geworden waarvan de oorsprong uit de maak industrie komt. Welke
visie heeft de politiek richting de toekomst om de kloof tussen landbouw en politiek te verkleinen om een
realistisch toekomstperspectief te kunnen bieden voor de landbouw.

Mogelijkheid tot vragen aan sprekerspanel!

Afsluiting
Wouter ten Brinke

