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Waarnemers gaan ervan uit dat het aandeel 
van biolandbouwproducten in Duitsland zal 

stijgen tot 20 procent
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Verdwalen in Duitse duurzaamheidsdefinities
Tekst en beeld: Jef Verhaeren

Duitsland wil op heel wat terreinen een voortrekkersrol spelen, ondermeer op het vlak van duurzame ontwikkeling, ook 
in de landbouw. Verrassend is dat niet. Sinds begin deze eeuw is de politieke invloed van de Groenen in Duitsland ster-
ker dan hun getal omdat ze soms electoraal op de wip zitten en mee regeren. Zelfs in de federale regering leverden de 
Groenen reeds een landbouwminister. In meerdere lidstaten zijn ze ook vandaag mee aan de macht. 

Aanvankelijk werd duurzame landbouw geïdentificeerd met biologische landbouw. Of maakte men de associatie met 
de productie van hernieuwbare energie. Geen wonder dat het wereldcongres van de landbouwjournalisten (Interna-
tional Federation of Agricultural Journalists of IFAJ), dat dit jaar in Duitsland plaats had, in het teken stond van duur-
zaamheid. Er waren debatten, die soms verzandden in discussies over definities, en ook de – uiteenlopende - aanpak 
in de praktijk kwam aan bod.

Duurzame Duitse landbouw onder de loep

DUITSE DUURZAAMHEID, DE CIJFERS
Bio-energie en hernieuwbare energie-
bronnen vormen al jaren een belang-
rijk item in het Duitse beleid. In 2014 
werd voor 4,5 miljard euro elektriciteit 
geproduceerd uit biomassa en voor 2,8 
miljard aan warmte. Er werd voor 2,7 
miljard euro biobrandstoffen geprodu-
ceerd, voor 1,6 miljard euro windener-
gie, voor 900 miljoen geothermische 
energie en voor 300 miljoen water-
krachtenergie. In 2014 was bio-energie 
goed voor 61 procent van de hernieuw-
bare energie in Duitsland. Landbouw-
gewassen voor energie leggen beslag 
op 2,5 miljoen ha of 21 procent van het 
landbouwareaal. Koolzaad is het be-
langrijkste energiegewas. 161 miljard 
kW/h of 26 procent van de Duitse ener-
gieproductie komt van hernieuwbare 
energie. Biomassa is goed voor 49,2 
miljard kW/h; biogas zorgt voor 5 pro-
cent van de elektriciteit. In 2015 waren 
er in Duitsland 8.000 biogasinstalla-
ties, die samen 4.200 MW produceer-
den, goed voor 32 miljard kW/h. Veelal 
wordt kuilmaïs gebruikt voor de bio-
gasproductie omdat dit gewas het pro-
ductiefst is. Toch zijn mest en ande-
re reststromen goed voor 48 procent 
van de input voor biogasproductie. 
Biobrandstof heeft vandaag in Duits-
land een marktaandeel van 5,1 pro-
cent in de transportsector.

Natuur- en landschapsbescher-
ming zijn in Duitsland een tra-

ditie sinds het begin van de 
twintigste eeuw, voor-

al om de biodiversi-
teit, zowel wat 
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flora als fauna betreft, te bewaren. On-
geveer één derde van het Duitse land-
bouwareaal, of meer dan 6 miljoen ha is 
belast met – ondersteunde – milieube-
schermende maatregelen. Daarmee is 
Duitsland leidinggevend voor alle dicht-
bevolkte landen. Van het akkerbouwa-
reaal wordt 34 procent niet geploegd.

De Duitse groene partij gaf het voor-

beeld om duurzame landbouw te ver-
warren met biologische landbouw en 
met de Groenen in de regering kreeg 
de biologische landbouw een ster-
ke stimulans. Einde 2014 was 6,3 pro-
cent van het landbouwareaal (1,05 mil-
joen ha) ingenomen voor biolandbouw. 
Het aantal biobedrijven steeg snel tot 
23.398 bedrijven einde 2014 of 8,2 pro-
cent van het aantal landbouwbedrijven. 

DUITSLAND IN CIJFERS (2014)
 " 4,5 miljard euro geproduceerde elektriciteit uit biomassa

 " 2,8 miljard euro geproduceerde warmte uit biomassa

 " 2,7 miljard euro geproduceerde biobrandstoffen

 " 1,6 miljard euro geproduceerde windenergie

 " 900 miljoen euro geproduceerde geothermische energie

 " 300 miljoen euro geproduceerde waterkrachtenergie

 " 61% van de hernieuwbare energie is bio-energie

 " 21% van het landbouwareaal wordt ingenomen door energiegewassen 
(vnl. koolzaad)

 " 26% van de Duitse energieproductie komt van hernieuwbare energie

 " 8% van de hernieuwbare energie is afkomstig van biomassa

 " 5% van de elektriciteit is afkomstig van biogas

 " 8.000 biogasinstallaties produceerden 4.200 MW in 2015

 " 52% kuilmaïs en 48% mest en andere reststromen, is de samenstelling 
voor de input van de biogasinstallaties

De helft daarvan voldeed aan de Eu-
ropese normen ter zake. Biologische 
uitschieters zijn grasland (13 procent 
of 565.000 ha) en vollegrondgroenten 
(10 procent of 111.000 ha). Biologisch 
voedsel heeft in Duitsland een markt-
aandeel van 7,91 miljard euro in 2014 
(tegen 2 miljard in 2000) of 4,3 procent. 
Van die 7,91 miljard euro ging 1,6 mil-
jard naar de bioboeren. Biologische 
zuivelproducten hebben een markt-
aandeel van 5 procent, evenals fruit en 
aardappelen. Gezien de hoge prijzen is 
biologisch varkens- en pluimveevlees 
slechts goed voor een marktaandeel 
van 1 procent. Waarnemers gaan ervan 
uit dat het aandeel van biolandbouw-
producten in Duitsland in de komende 
jaren zal stijgen tot 20 procent.

Hoewel dit slechts onrechtstreeks met 
duurzaamheid heeft te maken is het 
toch waard te vermelden dat één derde 
van de 285.000 Duitse landbouwbedrij-
ven alternatieve inkomens heeft gecre-
eerd. Slechts 13 procent daarvan haal-
de daaruit meer dan de helft van het 
inkomen. Tussen de 30.000 en 40.000 
bedrijven doen aan verwerking en/of 
verkoop op de hoeve en zo’n 20.000 
landbouwbedrijven doen aan hoeve-
toerisme, dat goed is voor een omzet 
van 1,1 miljard euro.

Damianshof: Duitse vergroening op de voorgrond, bruinkoolcentrales op de achtergrond

Daarmee is natuurlijk niet alles ver-
teld. Het Duitse duurzaamheidsstre-
ven wordt niet overal op dezelfde ma-
nier vertaald in beleid en verschilt dus 
van deelstaat tot deelstaat. In Noord- 
rijn-Westfalen, waar ook de landbouw 
nog altijd in handen is van een groene 
minister, gaat men op bepaalde punten 
– vaak met symbolische waarde - ver-
der dan het Europees gemiddelde. Rijn-
land-Palts, waar de groenen ook mee 
aan de macht zijn, legt toch wel andere 

accenten en dat geldt ook voor andere 
deelstaten. Begrijpelijk want ook over 
duurzaamheidsdefinities is er heel wat 
controverse, ook in Duitsland dus.

WAT IS DUURZAAMHEID
In het kader van het wereldcongres van 
de landbouwjournalisten in Bonn ging 
men echt op zoek naar de inhoud en 

definitie van duurzaamheid. Eigenaar-
dig dat daar nog altijd discussie over 
is. Moeten we het niet eerder over duur-
zame ontwikkeling hebben? Het begrip 
duurzame ontwikkeling ontstond in de 
jaren tachtig en komt van de Noorse 
premier Gro Harlem Brundtland. Duur-
zame ontwikkeling is de ontwikkeling 
die de natuurlijke hulpbronnen van le-
ven en welvaart (bodem, water, lucht…) 
beschermt voor de komende genera-
ties. De VN namen deze definitie over. 

Het gaat dus over een soort rent-
meesterschap. Moet er dan nog 
over een definitie van duurzaam-
heid getwist worden? Blijkbaar 
wel want er worden heel ver-
schillende invullingen aan ge-
geven. Drukkingsgroepen, 
groene partijen, weten-
schappers, bedrij-
ven en andere 
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Zij gingen in discussie over duurzaamheid: v.l.n.r. Hubertus Paetow, Prins Felix zu Löwenstein, Helmut Schramm, Hanka Mit-
telstädt, Helmut Schramm, Katharina Seuser, Gerd Sonnleitner, Ralf Pude en moderator Ludger Schulze Pals (Top Agrar)

Hanka Mittelstädt: “Wij zijn duurzaam bezig, al gebruiken we gewasbeschermings-
middelen”

Prins Felix zu Löwenstein: “Wij zouden ons voedsel op zo’n manier moeten produ-
ceren dat we het nog 10.000 jaar op dezelfde manier kunnen doen”
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giegrondstoffen. In Duitsland beschik-
ken wij over de beste voorwaarden om 
hoge en duurzame producties te rea-
liseren. Wij hebben zeer goede gron-
den, machines en andere hulpbronnen 
van hoge kwaliteit, gewasbescher-
mingsmiddelen en zaden, goed opge-
leide boeren en een stabiele politieke 
situatie. Deze bronnen en instrumen-
ten moeten wij duurzaam ontwikkelen. 
Duurzaamheid is het hoofdthema van 
de moderne landbouw in Duitsland en 
over heel de wereld.”

Volgens dr. Prins Felix zu Löwens-
tein, federaal voorzitter van de Biolo-

gische voedingsindustrie (BÖLW), zijn 
noch de conventionele noch de biolo-
gische landbouw vandaag duurzaam. 
“Wij zouden ons voedsel op zo’n ma-
nier moeten produceren dat we het nog 
10.000 jaar op dezelfde manier kunnen 
doen. Wij moeten dus stoppen uitput-
bare grondstoffen, zoals fosfaat of fos-
siele energie te gebruiken. We moeten 
de biodiversiteit opnieuw opbouwen 
evenals de vruchtbaarheid van de bo-
dem en nutriëntencycli sluiten. Daar 
zijn we nog ver af,” zei de prins, die dus 
zweert bij een perfect circulaire land-
bouw en economie.

Prof. Ralf Pude, een specialist in her-
nieuwbare hulpbronnen, vindt dat we 
de criteria eenvoudiger moeten maken 
en verschillende disciplines op elkaar 
moeten afstemmen. Volgens hem is 
duurzaamheid het efficiënt gebruik van 
hernieuwbare bronnen en afval of rest-
stromen en de ontwikkeling van op bio-
gebaseerde producten.

Volgens Hubertus Paetow van de DLG 
(Deutsche Landwirtschafts-Gesell-
schaft) zijn innovatie en vooruitgang 
de basis voor een landbouwsector, 
die competitief en duurzaam is. “Duur-
zaamheid, dat zowel ecologie als eco-
nomie en sociale verantwoordelijkheid 
insluit, heeft landbouwers nodig die 
met een volgehouden kritische blik hun 
eigen activiteit in ogenschouw nemen. 
De sociale behoeften vormen daarbij 
een onmisbare pijler. Dat houdt in dat 

de maatschappij haar verantwoordelijk-
heid moet nemen aangaande de land-
bouwers,” aldus Paetow.

Hanka Mittelstädt baat een familiaal 
leghennenbedrijf uit in Uckermark bij 
Berlijn maar was voordien landbouwad-
viseur bij twee banken. Voor haar be-
staat duurzame landbouwontwikkeling 
al eeuwen als een middel om de ge-
meenschap te doen overleven door de 
productie van voedsel. “Voor mij bete-
kent duurzaamheid de productie van 
voedsel voor een voortdurend groei-

stakeholders hebben hun eigen me-
ning. Dat bleek ook op een debat op 
het IFAJ-congres in Bonn. Een panel 
van wetenschappers, bedrijfsleiders, 
beleidsmakers en andere stakehol-
ders debatteerden over de definitie van 
duurzaamheid. Vooral de controver-
se was interessant. Hier en daar waren 
nog resten van de Brundtland-definitie 
te bespeuren.

Onderstaatssecretaris Robert Kloos 
benadrukte dat het Duitse landbouw-
beleid sterk gericht is op duurzaam-
heid maar gaf toe dat er nog heel wat 
werk aan de winkel is. Hij benadrukte 
ook dat elke landbouwaanpak, zowel 
de biologische als de conventionele, 
duurzaam moet zijn.

Volgens Helmut Schramm, managing 
director van Bayer Duitsland, moeten 
het economisch en ecologisch aspect 
van de landbouw samen één pakket 
vormen om duurzaam te zijn. Hij ver-
taalde de definitie van Brundtland als 
volgt: “Wereldwijd is de landbouw één 
van de belangrijkste groeisectoren en 
dat belang zal verder groeien. Met 
slechts 3 procent van het aardop-
pervlak dat beschikbaar is voor ge-

wasteelt, moeten wij de groeien-
de wereldbevolking voeden van 

9 miljard mensen in 2050. Bo-
vendien krijgt de landbouw 

tot taak diervoeding te 
produceren en her-

nieuwbare ener-

ende wereldbevolking en dat op een 
sociaal rechtvaardige manier, ook wat 
de toegang tot voedsel betreft, en met 
bescherming van de natuurlijke hulp-
bronnen,” aldus Hanka Mittelstädt. “De 
productie moet opgedreven worden 
door investeringen en onderzoek en 
de voortdurende ontwikkeling van ef-
ficiënte landbouwproductie en de be-
veiliging van het landbouwinkomen in 
landelijke gebieden. Intensifiëring van 
de landbouw is niet synoniem van leef-
milieupollutie maar ook een maxima-

le winst nastreven op korte termijn is 
niet verenigbaar met het oorspronke-
lijk landbouwprincipe,” zei ze nog. Ze 
sloot erg strijdvaardig af: “Wij zijn duur-
zaam bezig, al gebruiken we gewasbe-
schermingsmiddelen. Duurzaamheid 
is ook een kwestie van het overleven 
van generaties landbouwers. Wij doen 
aan biodiversiteit maar worden er niet 
voor betaald. De melk moet bijna wor-
den weggegeven maar we moeten wel 
aan dierenwelzijn doen. De politici zou-
den best eens op de boerderij komen 
kijken!”

GROEN NOORDRIJN-WESTFALEN
Zoals gezegd is in de deelstaat Noor-
drijn-Westfalen de landbouw en het 
leefmilieu in politiek groene handen; 
dus laten we ook even deelstaatminis-
ter van klimaatbescherming, leefmi-
lieu, landbouw, natuurbescherming en 
consumentenbescherming Johannes 
Rommel aan het woord. Voor hem heeft 
de landbouw niet alleen een groot eco-
nomisch en sociaal belang maar even-
eens een substantiële ecologische ver-
antwoordelijkheid. “De landbouwers 

beheren bijna de helft van de totale op-
pervlakte van Noordrijn-Westfalen,” zei 
hij. “Zij creëren en verzorgen een gro-
te diversiteit aan landbouwlandschap-
pen. Hoe dan ook moeten de beheers-
technieken verder worden ontwikkeld 
in functie van de bescherming van de 
natuur en de plant- en diersoorten, het 
voorkomen van klimaatverandering en 
het verzekeren van de water- en lucht-
kwaliteit. Onze regering kiest voor een 
duurzame, GGO-vrije landbouw, ge-
baseerd op bewezen landbouwwaar-
den en die bijdraagt tot het behoud 

van een gezond en heilzaam platte-
land. De landbouw heeft productie-
vormen nodig die onze hulpbronnen 
beschermen en bewaren en hen 
duurzaam gebruiken. Met dit doel 
steunt het ‘NRW-plattelandspro-
gramma’ landbouwers met een 
reeks steunmaatregelen met 
betrekking tot landbouw en 
leefmilieu. Daarbij is bi-
ologische landbouw 
een belangrijke 
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De Phytobac-technologie verwerkt de resten 
van gewasbeschermingsmiddelen 

Een groot deel van het landbouwinkomen van Ralf Hickmann komt uit de biogas-
productie
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focus, vooral de ondersteuning van een 
overgang van traditionele naar biologi-
sche landbouw en veeteelt.”

Voorzitter Bernard Conzen van de Duit-
se Vereniging van Bietplanters onder-
schrijft grotendeels de Brundtland-de-
finitie maar nuanceerde: “Wij moeten 
onze hulpbronnen zodanig bescher-
men dat wijzelf en vooral onze kinde-
ren en kleinkinderen kunnen overleven 
van het werk op onze landbouwbedrij-
ven.” Voorzitter Bernard Krüsken van 
de Duitse boerenbond (DBV) wees ook 
op het intact houden van landelijke be-
volking als belangrijk duurzaamheid-
selement. Natuurlijke bronnen moeten 
efficiënt gebruikt worden en de Duit-
se boeren zijn ter zake op de goede 
weg met groeiende productiviteit, be-
tere diensten in de veeteelt en moder-
ne en efficiënte productiemethoden. 
Eco-efficiëntie moet leiden tot lagere 
productiekosten, groeiende producti-
viteit en economische duurzaamheid. 
“De vraag is of landbouw op lange ter-
mijn duurzaam kan zijn als de waarde 
van de landbouwproducten blijft dalen 
en meteen dus ook het landbouwinko-
men,” vroeg Bernard Krüsken zich af. 
“De volledige waardecreatie door de 
keten moet ook duurzaam zijn. Ook het 
beschikbare land vormt een uitdaging. 
Elke dag gaat in Duitsland 74 ha vrucht-
baar land verloren voor de landbouw. 
Een duurzaam beheer van de vrucht-

bare grond in Duitsland en heel de we-
reld is van levensbelang,” aldus nog 
Bernard Krüsken. Zijn voorganger en 
gewezen COPA-voorzitter Gerd Sonn- 
leitner trad hem hierin bij. Hij wees op 
drie pijlers van duurzaamheid, de eco-
logische, de economische en de soci-
ale. Voor hem is voedselzekerheid de 
hoofdopdracht van duurzame land-
bouw.

IN DE DUITSE PRAKTIJK
Bayer creëerde een aantal ‘Bayer For-
ward Farms’ in Duitsland. Zo is er ook 
één in België: het ‘Hof ten Bosch’ in 
Huldenberg. Deze farms dienen als 
kennisplatforms rond duurzame land-
bouwpraktijken met de bedoeling de 
dialoog met landbouwers en andere 
belangengroepen te versterken. Wij be-
zochten het Damianshof in Rommers-
kirchen (Noordrijn-Westfalen). Op dit 
bedrijf van 115 ha worden suikerbieten, 
aardappelen, tarwe, gerst, koolzaad 
en maïs geteeld maar er worden voor-

al een aantal duurzame technieken uit-
getest. Te onthouden is zeker de door 
Bayer ontworpen Phytobac-technolo-
gie voor waterbescherming, waarmee 
reststromen van gewasbeschermings-
middelen op een verantwoorde manier 
worden verwerkt zonder schade toe te 
brengen aan het oppervlaktewater of 
de bodem. Ook de vergroening, die hier 
wettelijk verder gaat dan wat in het ka-
der van het Gemeenschappelijk Land-
bouwbeleid is voorgeschreven, wordt 
hier uitgetest. Ze bestaat uit zeer geva-

rieerde bloemenstrips en –veldhoeken 
langs de velden, waarin ook bijenhotels 
en vogelnesten moeten worden voor-
zien. Op de achtergrond staat dan wel 
een bruinkoolcentrale, die de nucleai-
re energie moet vervangen, en toch niet 
zo milieuvriendelijk blijkt.

In Rheinland-Pfalz, vlakbij Koblenz be-
zochten we het typisch ‘duurzaam’ 
Duits bedrijf van Ralf Hickmann, dat 
vooral leeft van de productie van bio-
gas. Hij beschikt over een biogasin-
stallatie van 900 kW, die draait op 
mest, maïs en restproducten, onder-
meer keukenafval en reststromen van 
een bedrijf dat plantenextracten produ-
ceert, en een biogastinstallatie van 500 
kW, die werkt op mest en maïs. Er zijn 
2.000 vleesvarkens en Ralf streeft naar 
een zoveel mogelijk gesloten produc-
tiesysteem en een circulaire aanpak. 
Brood (reststroom van de bakkerijen 
uit de omgeving) is met minimum 50 
procent, het hoofdingrediënt van de 
varkensvoeding.

Maar al heeft men het steeds over 
productieve landbouw, allerlei plat-
telandsprojecten worden in de 
watten gelegd. Uiteindelijk kun 
je je afvragen of al die onder-
steunde projecten op termijn 
de duurzaamheidstest zul-
len doorstaan.
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en diensten in de kijker
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