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Groen jaar?
In 2017 heeft ons land voor € 91,7 miljard aan landbouwproducten geëxporteerd. Dat maakte
minister Carola Schouten onlangs bekend op de internationale Grüne Woche in Berlijn, een
internationale beurs voor producenten uit de land- en tuinbouw en de levensmiddelenindustrie.
De minister gaf opdracht aan het Centraal Bureau voor de Statistiek en aan Wageningen University &
Research om de exportprestaties te berekenen. Dat heeft geleid tot een prachtig boek waarin de
Nederlandse prestaties worden uitgedrukt in getal en grafiek, ook in relatie tot andere landen. Uit de
internationale vergelijking blijkt dat Nederland wereldwijd maar liefst op de tweede plaats staat, met
alleen de Verenigde Staten nog voor zich. Deze rangorde wordt bevestigd door rapporten van de
Verenigde Naties.
Dat is een ongekende prestatie voor ons kleine landje. De minister heeft ervaren dat andere landen
daarvoor veel bewondering hebben. Zij vindt dat in schril contrast staan met de kritiek die agrariërs
in Nederland nogal eens ten deel valt en wil aan deze tegenstelling graag een einde maken.
De minister wil dat Nederland voorop blijft lopen, ook met het exporteren van kennis over de
landbouw. Zij vindt dat van belang voor de duurzaamheid en het klimaat. Ook pleit zij voor het
sluiten van kringlopen.
De bijzondere prestatie is voor een deel te danken aan de bodemgesteldheid. De Nederlandse
bodem is voornamelijk vlak, niet rotsachtig en uitermate geschikt voor het telen van gewassen. Ik
kan me goed voorstellen dat men vragen heeft over de enorme landbouwkundige productie op een
relatief klein areaal. Gaat dat in de toekomst ook goed? Levert het geen uitputting op? En hoe
reageren onze gronden op de vrij intensieve bewerking? Moeten er geen grenzen aan de productie
worden gesteld?
De antwoorden zijn zowel nationaal als internationaal van belang. Nationaal om te voorkomen dat
onze gronden minder gaan produceren of slechtere producten opleveren en er nog meer tegen
boeren geageerd gaat worden. En internationaal om een antwoord te hebben op de inspanningen in
het Verenigd Koninkrijk, waar men bodemkwaliteitseisen in de wet wil gaan opnemen.

