De bodem: weten, eten en geweten

Help Humus – eet de grond
gezond!
Als consumenten - en wetenschappers horen daar ook bij - verliezen
we vaak uit het oog dat alles wat we eten ooit ergens uit de grond
kwam. Grond die door een boer bewerkt wordt. Zo goed bewerkt als
hij kan, voor het geld dat wij er voor betalen. Daarom is bewust consumeren de sleutel om bodemdegradatie te stoppen.
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Consumeren is kiezen

Soms vraag ik me weleens af hoe mijn bodemkundige collega’s
kijken naar de bodems waarop ons eigen voedsel geteeld wordt.
Wat zijn onze eet- en inkoopgewoonten?
Als we goed kijken naar het leven in bodems waar ons eten vandaan komt zien we bodemerosie door landbouw, als gevolg van de
economische druk die de hele voedselketen op de boeren uitoefent.
We zijn vergeten dat een boer de bodem net zo hard moet uitputten als wij consumenten deze boer uitknijpen. We merken het ook
nauwelijks: we laten dat door de supermarktketens voor ons doen.
Toch hebben we een keuze, ook als bodemkundige die goed weet
wat er met de bodem aan de hand is. We zouden sommige landbouwproducten niet kunnen eten of juist wel als we weten dat de
bodem goed behandeld wordt.
Hieronder ga ik daar nader op in, om duidelijk te maken dat alleen bewuste consumenten de aarde kunnen redden van ziektes,
uitputting, opwarming, verdroging en overstromingen. In dat kader noem ik, vanuit Stichting Down2Earth, de petitieactie Help
Humus via www.helphumus.nu
G o e d e vo e d s e l p r o d u c t i e v r a ag t b o d e m v r u c h tba arheid

Uit opeenvolgende wetenschappelijke onderzoeken wordt telkens
duidelijker hoe belangrijk de bodemvruchtbaarheid is als basis
voor de landbouw die ons voedt.1,4,5 Beetje bij beetje realiseren
we ons dat bodemvruchtbaarheid voornamelijk wordt bepaald
door het ecosysteem in de bodem.2 Door de wijze waarop boeren
hun bedrijfsvorming invullen stimuleren zij de werking van het
ecosysteem of tasten zij die aan, bijvoorbeeld met monoculturen
en kunstmest, met landbouwgiffen, door het dichtrijden met
zware tractoren en diepploegen.3 Waarom ze dat doen? Om ons
van elke hectare grond veel tonnen goedkoop voedsel te kunnen
leveren. Zodat wij goedkoop kunnen eten en geld overhouden
voor belangrijker zaken. Dat is onze keuze.
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De vruchtbare bodem vormt een relatief dunne laag die zich óp
de minerale ondergrond (klei, zand, zavel, rotsen…) en ónder de
gewassen (vegetatie) ontwikkelt. Een hele reeks levende organismen: bacteriën, schimmels en ongewervelde dieren (nuttige aaltjes, aardwormen en bodem-insecten) maken deel uit van dat
bodemecosysteem. Vaak is dat ecosysteem, zeker in de landbouw,
in de bodem soortenrijker dan boven die grond.2
Kort door de bocht wordt dat bodem-ecosysteem wel als ‘levende
bodem’ aangeduid. Enerzijds verteert die levende bodem al het
organische materiaal dat erin zit of erop terechtkomt (bijvoorbeeld dood blad en dode wortels van planten en mest van dieren). Anderzijds lost die levende bodem een scala aan dode mineralen op uit de ondergrond – voor zover die daarin aanwezig zijn.
Daarbij helpen levende uiteinden van plantenwortels en bodemschimmels door organische zuren uit te scheiden.
I n v e s t e r e n i n d e t o e ko m s t

Landbouwers telen hun gewassen en weiden hun vee op landbouwgronden: bodem-ecosystemen dus. Daarbij zouden zij een
dubbel doel moeten hebben: voedsel produceren en deze bodems
verbeteren. Immers: hoe vruchtbaarder de bodem des te beter de
kwaliteit van de producten en hoe groter de opbrengst. Helaas
zien veel boeren voedselproductie en goede opbrengst als het enige doel. Zorgen voor hun productiemiddel, de levende bodem, is
daarbij slechts een randvoorwaarde.
Veel boeren beseffen niet (meer) dat ze door de bodem te verbeteren investeren in de toekomst van hun bedrijf. En dus ook in
de toekomst van de volgende generatie boeren en die van de con-

Figuur 2: bodemerosie in de polder bij Zeewolde.

sumenten en het klimaat. Dat blijkt telkens weer uit onderzoek,
zoals dat van Ronald Amundson et al (2015) dat onlangs verscheen in Science.4

juist als het ‘goud’ van de boeren werd gezien: goedkoop en gezond voedsel voor de levende bodem. De boeren wisten: je moet
je grond met plantaardig koolstof (‘afval’) voeden. Want dat bevat de energie waarvan de bodem - het ecosysteem dus – leeft.

B o d e m v r u c h t b a a r h e i d b e d r e i gd

Naast de toenemende kennis van de natuurlijke processen die de
bodemvruchtbaarheid beïnvloeden, wijzen Amundson (2015) en
zijn collegae op de desastreuze gevolgen van de conventionele
landbouw, die wereldwijd (veruit) de grootste oorzaak van bodemerosie blijkt te zijn. Ook in ons land, zelfs in de nieuwste polders.5 Hiervoor worden kunstmest, pesticiden en ploegen met
zware trekkers als oorzaken genoemd. De mechanisch industriële
kijk op plantenvoeding ging oorspronkelijk uit van de bemesting
met mineralen (nitraat, fosfaat en kalium). Dit blijkt het bodem-ecosysteem tot afbraak van organische stof aan te zetten.
Daardoor worden de gewassen gevoeliger voor ziekten en plagen.
Om dit tegen te gaan worden pesticiden ingezet om de zieke gewassen voor de verkoop te redden. Deze tasten op hun beurt de
gevoelige organismen in de levende bodem aan. Pesticiden en mineralen spoelen ook uit naar het bodem- en oppervlaktewater,
waardoor drinkwater vervuild wordt en vissen, vogels, bijen (en
andere nuttige insecten) sterven.4
Ook het steeds dieper ploegen om ‘goede grond’ naar boven te
halen omdat de bovenlaag is aangetast, waarbij steeds zwaardere
tractoren nodig zijn, leidt tot aantasting van de bodemvruchtbaarheid.3 Er treedt compactie op. Die maakt dat het regenwater
niet kan worden vastgehouden en meteen wegspoelt. Vervolgens
leidt die compactie ook tot verdroging, waardoor stofstormen
kunnen ontstaan. Beide zijn vormen van bodemerosie, realistisch
beschreven door Timothy Egan (2006).6
Vo e d s e l k wa l i t e i t e n g e z o n d h e i d

Bij de intensieve veehouderij wordt dierlijke mest, vaak vrijwel
zonder stro toegepast, terwijl de strorijke dierlijke mest vroeger

Steeds vaker blijkt dat met de achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid ook de voedingswaarde van de producten, de voedingskwaliteit, achteruitgaat.7 Het is zelfs aangetoond dat prenatale
blootstelling aan organofosfaatpesticiden het leervermogen van
het kind aantast.8 Om deze tendens regelmatig te kunnen evalueren hebben Kahl et al (2012) gewezen op de noodzaak eenduidige criteria op te stellen waarmee verschillende aspecten van voedingskwaliteit meetbaar zijn.9

Bodemvruchtbaarheid wordt
bepaald door het ecosysteem in
de bodem
Kort gezegd: de landbouw put de bodem uit om zo goedkoop mogelijk veel massa te leveren met weinig kwaliteit. Dat leidt tot
minder gezondheid in het algemeen en zelfs tot minder leervermogen bij de jeugd.
D e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d va n d e c o n s u m e n t

Het zal duidelijk zijn dat wetenschappers, politici en ondernemers uit het bedrijfsleven niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor
al deze onbedoelde neveneffecten van de landbouw, die vooral op
economisch efficiënte productie en winstmaximalisatie gericht
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is.10 Daarbij gaat het overigens niet zozeer om de winst van de
boeren als wel die van de grote ondernemers in de voedselketen.
Want de boeren worden uitgeknepen door de ‘handel’ om goedkoop te leveren. En zo blijft hen weinig anders over dan op hun
beurt de bodem uit te putten.
De rol van de consument is duidelijk: die wil zo min mogelijk betalen voor zijn ‘normale’ eten en drinken, van circa 30% van het
gemiddelde inkomen midden vorige eeuw naar circa 13% tegenwoordig. Als je alle, veelal nieuw ontwikkelde, genotmiddelen erbij telt geef je overigens wel 20% van je inkomen aan die consumptie uit.
Tegelijkertijd ontstaan de laatste tijd vooral bij de consument
nieuwe initiatieven. Feit is dat de consumptie van bodemvriendelijk geteelde, en dus ook wat duurdere, producten (bv. Demeter
en EKO) blijft toenemen, zeker in het vooroplopende bio-winkel
circuit. Ook in de supermarktketens neemt die omzet sterk toe.11

De landbouw put de bodem uit
voor goedkope massaproductie

Als je kijkt op de website www.helphumus.nu zie je een vrolijk
maar onthullend tekenfilmpje over het leven van Mr. Humus (eigenlijk: Mister Levende-bodem-vruchtbaarheid). Iedereen kan op
verschillende manieren de Stichting Down2Earth steunen die in
de hele voedselketen lobbyt voor gerichte klandizie voor boeren
die goed met de grond omgaan. Bijvoorbeeld door de producten
van juist die boeren te eten: eet de grond gezond! Een gewetenskwestie? In ieder geval een uitdaging voor iedereen die zijn ethiek
niet alleen in woorden maar ook in zijn eetgedrag wil praktiseren. Daarmee stel je een voorbeeld voor de samenleving als geheel. Dat doe je ook door de petitie te tekenen, op www.facebook.com/helphumus te kijken of naar Help Humus te verwijzen
vanaf je eigen Facebookpagina.
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