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Inleiding: Van overschot naar schaarste

Eten? Da’s toch evident. Ga naar de winkel en klaar. Toch? Dat lijkt 
maar zo. De wereld evolueert razendsnel van een tijdperk van overschot 
naar een tijdperk van schaarste. Het voorbije decennium verdub belden 
de voedselprijzen, wat een wedloop ontketende naar vruchtbaar land. 
We leven op een smalle marge. De wereld graanreserves vielen terug van 
107 dagen tot 74 dagen (Brown, 2012a, p.4). De wereld leeft van jaar 
tot jaar, hopend dat de volgende oogst de nieuwe vraag kan bijhouden. 
Boeren plooien zich dubbel om bij te blijven, maar hebben tegelijk 
moeite om het hoofd boven water te houden. 

De oorzaken achter de dreigende schaarste situeren zich zowel aan de 
vraag- als aan de aanbodzijde van de markt. Aan de vraagzijde zien we 
een stijgende wereld bevolking, met groeiende steden waar mensen een 
milieubelastender eetpatroon aannemen. Daarbovenop komt de groei-
ende vraag naar biobrandstoffen, waardoor minder landbouwgronden 
beschik baar zijn voor voedselproductie. Aan de aanbodzijde staat de 
productie onder druk door toe nemende bodemdegradatie, watertekorten, 
klimaat opwarming en een verouderende landbouwbevolking. 

Een nieuwe sprong van de voedselprijzen kan nieuwe voedselcrississen 
veroorzaken. Als belangrijke producerende landen in de verleiding komen 
om bij een tegen vallende oogst exportbeperkingen in te voeren, komen 
importafhankelijke landen onmiddellijk in de problemen. We praten niet 
over een verre toekomst. Het kan ieder moment gebeuren – zoals al bleek 
in 2008 en 2011.

Geen wonder dat de zenuwachtigheid toeneemt. Hoewel het politiek nog 
geen groot issue lijkt, maken voedingsbedrijven en supermarkten zich 
wel al ernstige zorgen over hun toekomstige toegang tot grondstoffen. 
Doorheen dit dossier lees je quotes van mensen uit de voedings- en 
retailsector over hoe zij hier mee omgaan.

Voedsel: nu nog op ons bord, straks in het museum?
In dit dossier geven we inzicht in de voornaamste factoren achter de 
schaarste van voedselgrondstoffen. Vervolgens ver kennen we nieuwe 
pistes die een antwoord vormen op de meervoudige uitdagingen die op 
ons afkomen. We spitsen ons daar bij toe op de mogelijkheden van nieuwe 
zakelijke modellen waarbij boeren, voe dingsbedrijven en supermarkten 
de toe le veringsketens verduurzamen door nauwer samen te werken en 
winsten en risico’s billijker te spreiden. 

Hoe dat in de praktijk kan werken, maken we concreet aan de hand van 
cacao in Nicaragua. Cacao is een van de teelten waarbij de schaarste-
problematiek zich vandaag al stelt: de vraag stijgt ieder jaar – tegen 
2020 met 30% – maar de pro ductie stagneert al enkele jaren.
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TECHNOLOGIE

China onderzoekt
monopolie Microsoft

China heeft een onderzoek
geopend naar de monopolie
positie van het Amerikaanse
technologiebedrijf Microsoft.
Dat heeft onvoldoende informa
tie over zijn besturingssystemen
en het softwarepakket Office ter
beschikking gesteld, klinkt het.
Het technologiebedrijf had
maandag al meegedeeld het
voorwerp van een onderzoek te
zijn in China, zonder daarbij
details te verschaffen. Eerder
was in de media gemeld dat vier
Chinese kantoren van het be
drijf waren doorzocht. Volgens
de Chinese staatsmedia onder
zoeken de mededingingsautori
teiten het ‘de facto monopolie’
dat het bedrijf op de Chinese
markt voor besturingssystemen
uitoefent. (belga)

ENERGIE

Rosneft bezorgt
BP meer winst

Het Britse olieconcern BP
heeft in het afgelopen kwartaal
de winst met ruim een derde
zien stijgen in vergelijking met
een jaar eerder. De onderliggen
de winst klom naar 3,6 miljard
dollar (bijna 2,7 miljard euro),
tegen 2,7 miljard dollar een jaar
terug. Daarmee presteerde het
olieconcern beter dan analisten
hadden voorspeld. Zij rekenden
in doorsnee op 3,4 miljard dol
lar. De gestegen winst is onder
meer te danken aan hogere in
komsten uit het belang van BP
in het Russische Rosneft.
Het dividend bleef onveranderd
in vergelijking met het eerste
kwartaal op 9,75 cent per aan
deel. Dat is 8,3 procent meer
dan een jaar eerder. BP waar
schuwde dat verdere internatio
nale sancties tegen Rosneft na
delige gevolgen kunnen hebben
voor zijn Russische activiteiten.
(belga)

FARMA

Winst en omzet
Pfizer gedaald

Pfizer is in het afgelopen
kwartaal op een nettowinst uit
gekomen van 2,9 miljard dollar
(2,1 miljard euro). Dat maakte
het grootste farmaconcern van
de Verenigde Staten, dat eerder
dit jaar nog tevergeefs probeer
de om zijn Britse branchegenoot
AstraZeneca over te nemen,
gisteren bekend.
Met de gepubliceerde resultaten
presteert het bedrijf toch nog
beter dan verwacht. Een jaar
eerder stond een bedrag van
meer dan 14 miljard dollar
onder de streep, maar dat was
onder meer te danken aan de
verkoop van het onderdeel
dat medicijnen voor dieren
maakt. De omzet van Pfizer nam
in het tweede kwartaal met
2 procent af, tot 12,8 miljard
dollar. (belga)

hopen: de stijgende cacaoprijs zal
zich nog niet laten voelen in de prij
zen van de pralines. Zo plant Per
soone zelf nog geen versnelde aan
passing van zijn prijzen, ‘tenzij het
helemaal uit de hand loopt.’

Ook bij chocolatier Neuhaus komt
er geen prijsverhoging. ‘Natuurlijk
voelen wij de hogere prijzen’, zegt
woordvoerster Caroline Vindevo
gel. ‘Maar wij voorzien momenteel

geen prijsverhoging tussen nu en
het einde van het jaar.’
De liefhebbers van M&M’s moeten
evenmin een noodvoorraad in
slaan. Mars plant hier geen prijs
verhogingen zoals het in de VS wel
doet. ‘In België plannen we mo
menteel geen grote prijsverande
ringen op onze chocoladeproduc
ten op de korte termijn’, zegt Kathy
Heungens van Mars Belgium.
Ze merkt verder op dat de gemid
delde prijzen van chocoladepro
ducten in de Belgische supermark
ten sinds 2010 met 8,98 procent
zijn gestegen, volgens gegevens van
onderzoeksbureau Nielsen. ‘De
Marsproducten zijn in dezelfde pe
riode slechts met 4,71 procent om
hooggegaan.’
En ook al leert de rest van de wereld
nu ook de geneugten van chocolade
kennen, volgens Persoone zal die
niet snel onbetaalbaar wor
den. ‘Chocolade blijft een troost die
iedereen zich kan veroorloven.’

‘Koffieboeren
bouwen hun
bedrijfjes om tot
cacaoplantages.
Ze zien het als
dollarbomen’
DOMINIQUE PERSOONE
Topchocolatier
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Stijgende cacaoprijs
maakt M&M’s en
Snickers duurder

VRAAG NAAR CHOCOLADEPRODUCTEN IN GROEILANDEN NEEMT TOE

Cacao is de laatste jaren
fors duurder geworden
en dat uit zich
in Amerika al
in duurdere
Snickersrepen
en M&M’s.
Maar de
Belgische
chocolade
freak moet
voorlopig
niet
wanhopen.

VAN ONZE REDACTEUR

KARSTEN LEMMENS
BRUSSEL | Verontrustend

nieuws voor zoetekauwen, want
chocolade wordt steeds duurder. In
de Verenigde Staten heeft Mars
vorige week aangekondigd dat het
de prijs van al zijn chocoladepro
ducten met 7 procent verhoogt.
Mars is het bedrijf achter onder
meer M&M’s, Snickers, Maltesers
en – uiteraard – Mars. Enkele dagen
eerder besliste ook de Amerikaanse
snoepfabrikant Hershey’s om zijn
chocoladeproducten 8 procent
duurder te maken.
De reden is duidelijk: de cacaoprijs
is de laatste tijd enorm geste
gen. Eind vorige week klokte hij af
op 3.198 dollar per ton. Daarmee is
cacao dit jaar al 18 procent duurder
geworden. De prijs is op zijn hoog
ste peil in drie jaar beland.
Een van de oorzaken van de stijgen
de prijs is de sterk toegenomen
vraag naar chocoladeproducten in
opkomende landen, waar chocola
de door de hogere lonen niet langer
een onbetaalbare luxe is. Volgens

cijfers van Euromonitor, waarover
de Wall Street Journal begin deze
maand berichtte, zullen opkomen
de landen dit jaar instaan voor
45 procent van de consumptie van
chocolade. Tien jaar geleden was
dat nog 33 procent. Dat duwt de ca
caoprijzen omhoog.
‘En ik denk niet dat ze nog specta
culair zullen dalen’, zegt topchoco
latier Dominique Persoone van The
Chocolate Line. ‘Er is gewoon veel
meer vraag. Zo werken heel wat van
mijn collega’s samen met het Mid
denOosten. Want in de Arabische
landen snoepen ze erop los. Ze mo
gen dan wel geen alcohol drinken,
chocolade eten ze gelukkig wel.’

Noodvoorraad

De toegenomen vraag uit zich ook
in speculatie met termijncontrac
ten voor cacao op de wereldmark
ten. En Persoone heeft ook weet van
koffieboeren die hun bedrijfjes om
bouwen tot cacaoplantages. ‘Ze
zien het als dollarbomen.’
Toch moeten de Belgische liefheb
bers van het zwarte goud niet wan

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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1. Oorzaken achter de toenemende schaarste

1.1 Een stijgende vraag naar 
voedsel

1.1.1 Van 7 miljard naar 9 miljard in 
2050

Volgens voorspellingen van de VN zullen 
we in 2050 met meer dan 9 miljard zijn. 
In Europa en Amerika groeit de bevolking 
(bijna) niet meer. Azië groeit nog wel, 
maar kende de spectaculairste groei al in 
de tweede helft van de twintigste eeuw. 
Het is vooral Sub-Sahara Afrika dat specta-
culair groeit. De bevolking zal er meer 
dan verdubbelen. Tegelijk is dit ook een 
gebied waar de landbouw zwak ontwikkeld 
is. Iedere dag komen er wereld wijd zo’n 
219.000 nieuwe monden bij die moeten 
gevoed worden.

Globaal dalen de vruchtbaarheidscijfers 
over heel de wereld. Sleutelfactoren daar-
bij zijn een dalende kindersterfte, meer 
meisjes en vrouwen die naar school gaan 
en kunnen werken, en een betere toegang 
tot familieplanning. Veel landen in de 
regio van Sub-Sahara Afrika hinken echter 
achterop op deze vlakken (WRI, 2013). 

Naast een groeiende wereldbevolking, zien 
we een structurele verschuiving naar meer 
verstedelijking. Volgens de voorspellingen 
zal 70% van de wereldbevolking tegen 
2050 in steden wonen (vandaag is dat 
50%). Die verschuiving heeft gevolgen 
voor de wijze waarop voedsel geprodu-
ceerd en geconsumeerd wordt. Het bete-
kent ook dat meer mensen hun eten kopen 
in supermarkten, die hoge normen han-
teren voor kwaliteit en traceerbaarheid. 
Boeren moeten daar op hun beurt aan 
kunnen beantwoorden.

Foto: Mark Fischer
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from 2012 to 2050

Note: “SSA” = Sub-Saharan Africa. “LAC” = Latin America and Caribbean. “N America” = North America. 
“N Africa” = Rest of Africa. 
Source: UNDE SA (2013). Total population by major area, region, and country. Medium fertility scenario.

https://www.flickr.com/photos/fischerfotos/7457906740
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1.1.2 Wijziging in consumptie
patronen

Naarmate de welvaart toeneemt, stijgt de 
consumptie van vlees, vis en zuivel. Dat 
was zo in Europa en de VS na de tweede 
Wereldoorlog en de opkomende landen 
betreden hetzelfde pad. Volgens Brown 
(2012a) zijn er vandaag minstens 3 mil-
jard mensen waarvan het consumptie-
pa troon een toenemend aandeel vlees 
omvat.

Kijken we naar China, dan zien we dat 
in 1978 de totale vleesconsumptie er 8 
miljoen ton bedroeg, wat overeenkwam 
met een derde van de con sumptie in de 
Verenigde Staten (24 mil joen in 1978). In 
de laatste 35 jaar is de vlees consumptie in 
China echter met een factor 9 toegenomen 
(71 miljoen ton in 2012) (Larsen, 2012). 
Momenteel be draagt de consumptie per 
capita in China de helft van die in de 
Verenigde Staten en wordt een verdere 
sterke toe name per persoon ver wacht in 
China (Brown, 2012a; Larsen, 2012).

De productie van vlees en zuivel legt 
een zware druk op de planeet. Wereldwijd 
wordt ongeveer 35% van de graanoogst 
gebruikt als veevoer. De sojaproductie 
wordt nagenoeg volledig verwerkt tot 

veevoer (Brown, 2012a). Dat maakt dat 
er veel meer land, water en andere inputs 
nodig zijn om vlees te produceren dan 
wanneer je het zelfde aantal calorieën 
plantaardig produ ceert. Rundsvlees toont 
van alle soorten vlees de zwaarste ecolo-
gische voetafdruk.

1.1.3 Brandstof of voedsel? 

In 2007-2008 gingen de graanprijzen 
op de wereldmarkt door hun dak. De 

prijs stijging kon niet direct toegewezen 
wor den aan de stijgende vraag door meer 
consumptie in de wereld. Een belangrijke 
oorzaak was de ethanolindustrie in de 
Verenigde Staten die nu ongeveer 30 per-
cent van het graan geproduceerd in de VS 
verbruikt (Larsen, 2012). 

Met de hoeveelheid graan nodig om één 
keer de tank van een 4x4 vol te tanken 
met ethanol, kan je een persoon een heel 
jaar voeden. Als we zouden stoppen met 
eten en alle gewassen zouden omzetten 
naar biobrandstof, dan nog zouden we 
amper 10% van onze energiebehoefte 
voldoen (WRI, 2013, p.105). De omzetting 
van voedingsgewassen naar brandstof is 
dus bijzonder inefficiënt. Iedere politiek 
die dit aanmoedigt, maakt van de uitda-
ging rond voedsel een schier onmogelijke 
opdracht. 

Bron: Bewerkt door Larsen (2012) op basis van U.S. Department of Agriculture, Production, Supply and 
Distribution, electronic database, at www.fas.usda.gov/psdonline, (April 2012).

At present, higher incomes and increasing urbanization 
leads people to eat less grains and more meat, dairy, 
fish, fruit, and vegetables. Such a ‘Western’ diet uses far 
more scarce resources: land, water, atmospheric space 
(see Figure 3).

In the meantime, in more than half of industrialized 
countries, 50 per cent or more of the population is 
overweight,14 and the amount of food wasted by 
consumers is enormous – quite possibly as much 25 
per cent.15

Yield increases drying up
In the past, rising demand has been met and surpassed 
by increasing crop yields, but the dramatic achievements 
of the past century are running out of steam. Global 
aggregate growth in yields averaged 2 per cent per year 
between 1970 and 1990, but plummeted to just over 
1 per cent between 1990 and 2007. This decline is 
projected to continue over the next decade to a fraction 
of one per cent.16 

The US Department of Agriculture’s Economic Research 
Service observed in 2008 that global consumption of 
grain and oilseeds outstripped production for seven of 
the eight years between 2001 and 2008.17

Modern agro-industrial farming is running faster and 
faster just to stand still. Put simply, increasing irrigation 
and fertilizer use can only get us so far, and we’re nearly 
there. With the exception of parts of the developing 
world, the scope for increasing the area under irrigation 
is disappearing.18 Increasing fertilizer use offers ever 
diminishing returns and serious environmental 
consequences.

But it is not like this everywhere. Throughout the 
developing world, there is huge untapped potential for 
yield growth in small-scale agriculture.19 With the right 
kind of investment this potential can be realised – helping 
to meet the sustainable production challenge while 
delivering agricultural development for people in poverty.

Figure 3: The ecological footprint of food

Water footprint (litres)i 

iAssumes an average egg weighs 60g, and the density of milk is 1kg per litre.
iiBased on production in England and Wales
iiiBased on production in England and Wales, assumes all production is on land of an equal grade

Sources: Water http://www.waterfootprint.org/?page=files/productgallery; emissions and land use UK DEFRA (2006), 
http://goo.gl/T12ho; grain National Geographic, http://goo.gl/4CgFB; calories USDA National Nutrient Database,  http://goo.gl/7egTT

Calories (kcal)Grain (for feed) (kg)Land use (m2)iii Emissions (kg CO2e)ii 
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1.1.4 Voedselverspilling

Hoewel de landbouwproductie onder druk 
staat en ondanks het feit dat naar schat-
ting 1 op 8 mensen honger lijdt, verspillen 
we over de hele wereld 1,3 miljard ton 
voedsel – grofweg een derde van de totale 
productie. 670 miljoen ton gaat verloren 
in het Noorden en 625 miljoen ton in het 
Zuiden. Per persoon is dat 260 kg in het 
Noorden en 150 kg in het Zuiden. In het 
Noorden wordt 85 kg per persoon verspild 
door de consumenten, in het Zuiden 15 
kg.

In het Noorden wordt het meeste verspild 
aan het begin en aan het eind van de 
voedsel keten: in de landbouw en visserij 
(31%) en bij de consumptie (33%) (maar 
er zijn aanwijzingen dat het aandeel 
van de ver werking in het Noorden sterk 
wordt onder schat). In Vlaanderen gooien 
gezinnen jaarlijks voor 475 miljoen euro 
aan voedsel weg, of ongeveer 20kg per 
persoon – hetgeen beter is dan het 
gemiddelde van de Europese consument 
(95kg). 

In het Zuiden gaat voedsel vooral verloren 
aan het begin van de voedselketen: in de 
landbouw (33%), het transport en de op-
slag (30%) nog voor de verwerking begint. 
Voedsel gaat er verloren door weers om-
stan digheden, ziektes, gebrekkige mid de-
len om voedsel te oogsten, te bewaren en 
op de markt te brengen.

Bovendien zijn ook al de grondstoffen, 
het water en de energie om dat voedsel te 
produceren nutteloos verbruikt. 

Om 1,3 miljard ton verloren voedsel te 
produceren...

● wordt 3,3 gigaton CO2-equivalent uit-
gestoten. Daarmee is voedselverlies de 
derde grootste bron van broeikas emis-
sies, na de VS en China. De uitstoot 
is meer dan drie keer groter dan die 
van al het wegtransport in de gehele 
EU samen.

● wordt 250 miljard kubieke meter water 
opgeslorpt. Dat is zo veel als er jaarlijks 
door de Wolga loopt, de grootste rivier 
van Europa.

● wordt 1,4 miljard hectare grond ge-
bruikt. Dat is meer dan de totale 
opper vlakte van Canada of China.

● worden miljoenen tonnen meststoffen 
en bestrijdingsmiddelen gebruikt, met 
een moeilijk meetbare impact op land-
schappen, ecosystemen en biodiversi-
teit.

● moet achteraf afval verwerkt worden. 
Ook hier zijn water en energie voor 
nodig. Bovendien stoot wegrottend 
voed sel op zijn beurt broeikasgassen 
uit, vervuilt het water, enzovoort [FAO 
2013 T].

Sorry is niet genoeg
1/3 van het voedsel wereldwijd wordt verspild. En dat terwijl 1 op 8 mensen honger 
lijdt. Dat is onaanvaardbaar. Enkel ‘sorry’ zeggen is niet genoeg. Er moet dringend 
een beleid komen dat verspilling tegengaat. Daarom spoort 11.11.11 tijdens haar 
campagne in november politici aan om verspilling te beperken in elke schakel van 
de voedselketen: vanop het veld in het Zuiden tot bij de consument in het Noorden. 
Want enkel als we fundamenteel ingrijpen, kunnen we verspilling tegengaan. Ontdek 
de campagne op www.nietgenoeg.be 
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Bron: WRI 2013

2.1 De impact van 
voedselverspilling
De immense omvang van de voedselverspilling is 
erg in het licht van de honger en de armoede in de 
wereld. Maar bovendien zijn ook al de grondstoffen, 
het water en de energie om dat voedsel te produ-
ceren nutteloos verbruikt. 

Om 1,3 miljard ton verloren voedsel te produceren

• wordt 3,3 gigaton CO2-equivalent4 uitge-
stoten. Daarmee is voedselverlies de derde 
grootste bron van broeikasemissies, na de VS 
en China. De uitstoot is meer dan drie keer 
groter dan die van al het wegtransport in de 
gehele EU samen. 

• wordt 250 miljard kubieke meter water op-
geslorpt. Dat is zo veel als er jaarlijks door de 
Wolga loopt, de grootste rivier van Europa. 

• wordt 1,4 miljard hectare grond gebruikt. Dat 
is meer dan de totale oppervlakte van Canada 
of China.

• worden miljoenen tonnen meststoffen en be-
strijdingsmiddelen gebruikt, met een moeilijk 
meetbare impact op landschappen, ecosyste-
men en biodiversiteit. 

• moet achteraf afval verwerkt worden. Ook hier 
zijn water en energie voor nodig. Bovendien 
stoot wegrottend voedsel op zijn beurt broei-
kasgassen uit, vervuilt het water, enzovoort 
[FAO 2013 T].

Daar komt nog bij dat het verspilde voedsel erg 
veel geld heeft gekost: 750 miljard US dollar per 
jaar wereldwijd [FAO 2013]. In Vlaanderen alleen 
al gooien alle consumenten samen thuis jaarlijks 
gemiddeld 475 miljoen euro in de vorm van voedsel 
in de vuilbak [VL 2013]. 

Voor boeren is voedselverlies vanzelfsprekend een 
zware kost. Hoe minder ze verliezen door bijvoor-
beeld ziekte of te weinig opslagmogelijkheden, hoe 
groter hun opbrengst. De 590 miljoen boeren die 
honger hebben (70 % van de 840 miljoen mensen 
die honger hebben leven van de landbouw) kunnen 
zich met minder verlies beter voeden, hun kinderen 
naar school sturen, enzovoort.
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4 %

8 %

20 %

13 %

Granen

Wortels en knollen

Fruit en groenten

Oliezaden en peulvruchten

Vlees

Melk

Vis en zeevruchten

8 %

7 %
4 %

14 %

Wereldwijd voedselverlies en voedselverspilling per grondstof 

4 Niet alle broeikasgassen hebben eenzelfde effect: het broeikaseffect van bv. 1 kg methaan (een gas dat vrijkomt door vertering van voedsel en voeder) 
heeft hetzelfde broeikaseffect als dat van 21 kg koolstofdioxide (CO2). Daarom worden broeikasgassen niet zomaar opgeteld maar omgerekend naar 
CO2-equivalent. 1 kg methaan is dus 21 CO2-equivalent.

Verlies en
verspilling in gewicht 

(100 % is 1,3 miljard ton)

Verlies en verspilling in kcal 
(100 % is 1,5 biljard kcal)

http://
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1.2 De voedselproductie sputtert

1.2.1 Onduurzaam gebruik van 
landbouwgronden

De vorming van vruchtbare bodems is een 
proces van duizenden jaren. Door onduur-
zaam gebruik kan de dunne vruchtbare 
bodemlaag op korte termijn onherroepelijk 
verloren gaan. Het land wordt onbruik-
baar voor toekomstige landbouw-
productie. De belangrijkste oorzaken 
zijn ont bossing, overbegrazing, slechte 
land bouw praktijken (zoals monocultuur, 
en onvol doende bemesting), vervuiling 
door chemi caliën afkomstig van landbouw 
(pesticides), industrie of mijnbouw.

2.6 miljard hangen voor hun bestaan af 
van landbouw, maar 52% van de land-
bouw grond heeft matig tot sterk te 
kampen met vormen van bodemdegradatie. 
Door droogte en woestijnvorming gaat er 
ieder jaar naar schatting 12 miljoen hec-
taren verloren (23 hectaren per minuut), 
wat overeenstemt met een graanoogst van 
20 miljoen ton (UNCCD, 2014). Bodem-
degradatie heeft een jaarlijks geschatte 
kost van 30 miljard euro . Het heeft vooral 
een impact op arme gemeenschappen 
die in kwetsbare gebieden wonen. De 
op brengsten zijn er zo al lager en de 
mogelijkheden om te investeren zijn erg 
beperkt, wat de druk op het land verder 

doet toenemen (FAO).

Twee veel voorkomende vormen van erosie 
zijn winderosie en watererosie. 

Winderosie komt vaak voor op vlaktes 
waar de vegetatie achteruit gaat door 
bijvoorbeeld overbegrazing of het onge-
past omzetten van grasvlaktes in akker-
land. Klimaatverandering (droogte) kan 
dit proces versnellen. (Brown, 2012b). 
 
Watererosie komt vooral voor op hellin-
gen, waarbij opnieuw het verlies aan 
vege tatie bvb. door kappen van bossen, 
leidt tot bodemverlies. Watererosie 
heeft naast het verlies aan vruchtbare 
bodems ook vaak negatieve effecten op 
het verzilten van rivieren, met mogelijk 
verhoogde kans op overstromingen of het 
verlies aan capaciteit van stuwmeren. 
De kostprijs om de bodemvruchtbaarheid 
te herstellen is hoog en vergt jaren lang 
investeren vooraleer een ecosysteem weer 
zijn functies begint te ontwikkelen – als 
dat al mogelijk is.

1.2.2 Een verouderende 
boerenpopulatie

Veel en zwaar werk, weinig zekerheid over 
een inkomen. Een landbouwbedrijf kampt 
niet alleen met de risico’s van elke onder-
neming, maar kampt ook met de risico’s 

van het weer en een instabiele (wereld-) 
markt. Volgens cijfers van de Boerenbond, 
verdient een landbouwer in België 
gemiddeld 46% minder dan een loon-
trekkende. Weinig jonge mensen durven in 
die omstandigheden de sprong wagen om 
een landbouwbedrijf te starten of er een 
over te nemen. Gemiddeld stop pen er vol-
gens Wervel elke dag 6 land bouwbedrijven 
in Vlaanderen. De gemid delde leeftijd van 
een landbouwer be draagt 51 jaar. Slechts 
1.8% is jonger dan 30 (Landbouwrapport 
2012). In Europa is meer dan een derde 
van de Europese landbouwers ouder dan 
65. Slechts 5% is jonger dan 35. 

Wereldwijd ziet het plaatje er niet beter 
uit. 2.4 miljard mensen leven onder de 
armoedegrens van 2 dollar per dag, zoals 
berekend door de Wereldbank. Twee derde 
daarvan leeft op het platteland. Voor veel 
jongeren staat een leven in de landbouw 
dan ook gelijk aan een leven in armoede. 
Een leven dat ze liever achter zich laten 
door naar de stad te trekken (hoewel de 
kansen daar voor hen niet dikker gezaaid 
liggen). Geen wonder dus dat de ge-
middelde leeftijd van landbouwers ook in 
ontwikkelingslanden richting 60 jaar evo-
lueert. 

“We worden geconfronteerd 

met een nakende grond-

stoffen schaarste, bijvoor-

beeld voor koffie, cacao, vis. 

Voor de toekomst van het 

bedrijf is het dus belangrijk 

om op duurzaam aankopen 

in te zetten. Maar de duur-

zaam heid van een product 

is niet steeds makkelijk te 

meten. Voor bijvoorbeeld vis 

of palmolie lukt dat nog.”

Tim Lammens, vice-president quality, 

food safety & sustainability Delhaize
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1.2.3 Natuurlijke hulpbronnen 
overbevraagd

Water
Vlees, chocolade, rijst, ... de productie 
ervan vraagt veel water (zie tabel). 
Wereldwijd wordt 70% van het (zoet)water 
wordt gebruikt voor landbouw (FAO). 
18 landen, waar meer dan de helft van 
de wereldbevolking leeft, pompen sneller 
water op dan de watertafels zich kunnen 
herstellen. Ondermeer China, India en de 
VS, de drie grootste graanproducenten, 
behoren tot deze groep (Brown, 2013).

Binnen landen ontstaat er een interne 
strijd om water tussen de groeiende 
steden en het platteland. Veel boeren 
verkopen uit economische noodzaak hun 
irrigatierechten aan steden en laten hun 
land uitdrogen (Brown, 2013).

 Data summary

 Typical values for the volume of water required to produce common foodstuffs

 Foodstuff Quantity Water consumption, litres

 Chocolate 1 kg 17,196

 Beef 1 kg 15,415

 Sheep meat 1 kg 10,412

 Pork 1 kg 5,988

 Butter 1 kg 5,553

 Chicken meat 1 kg 4,325

 Cheese 1 kg 3,178

 Olives 1 kg 3,025

 Rice 1 kg 2,497

	 Cotton	 1	•	250	g	 2,495

 Pasta (dry) 1 kg 1,849

 Bread 1 kg 1,608

 Pizza 1 unit 1,239

 Apple 1 kg 822

 Banana 1 kg 790

 Potatoes 1 kg 287

 Milk 1 x 250 ml glass 255

 Cabbage 1 kg 237

 Tomato 1 kg 214

 Egg 1 196

 Wine 1 x 250 ml glass 109

 Beer 1 x 250 ml glass 74

 Tea 1 x 250 ml cup 27
 Source: IME

“De wereldbevolking blijft 

toenemen. In 2030 zullen we 

al met 8.3 miljard mensen 

zijn, wat de vraag naar 

energie, water en voeding 

sterk doet toenemen. De 

simultane evolutie van 

stijgende temperaturen 

en snelle bevolkingsgroei 

stellen ons voor een 

beslissend moment in de 

geschiedenis. Met een 

wereldbevolking van 8.3 

miljard zullen we naar 

schatting 50% meer energie 

nodig hebben, 40% meer 

water en 35% meer voedsel.”

Dennis Nally, Chairman of 
PricewaterhouseCoopers International 
Limited (PwC Global Megatrends)
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Energie

Het voedselsysteem neemt 30% van het 
totale energiegebruik voor z’n rekening. 
Het vraagt 10 calorieën fossiele brand-
stof fen om 1 calorie voedsel te produ-
ceren. Een mens in de ontwikkelde 
wereld voeden vergt 1.500 liter olie 
per jaar. 9 miljard mensen voeden met 
huidige landbouw model betekent dat de 
gekende olievoor raden binnen de 12 jaar 
uitgeput zijn (Titonel, 2013, p.7). Door 
deze afhanke lijkheid van olie, lopen de 
prijzen van olie en landbouwproducten 
steeds meer paral lel (Oxfam Grow Report, 
p38). Naar de toekomst moeten we dus 
grote stappen zetten om doorheen de 
voedingsketen het gebruik van fossiele 
brandstoffen fors terug te schroeven.

Minerale grondstoffen

Minerale grondstoffen raken nooit echt op, 
maar de rendabel winbare reserves zullen 
vroeg of laat uitgeput raken. Wereldwijd is 
uitputting van de reserves van de meeste 
grondstoffen pas op lange termijn aan de 
orde, maar regionaal al veel eerder.

In de landbouw kijkt men vooral naar de 
beschikbaarheid van fosfaat. Fosfaat is 
een essentieel element van alle leven, 
dus ook van gewassen, vee en mensen. 
Wereldwijd wordt fosfaat voor 96% ge-
bruikt in de landbouw (als kunstmest) en 
in de veehouderij (als veevoeradditief).

Over de omvang van de fosfaatreserves 
wordt heftig gedebatteerd. De U.S. Geo-
logical Survey (USGS) heeft in 2011 de 
cijfers (vooral die voor Marokko) sterk 
opgehoogd en zij raamt de reserves nu 
op 370 jaar. Volgens verschillende experts 
is dat getal echter slecht gefundeerd 
en veel te hoog. Eerder hadden enkele 
onder zoekers voorspeld dat al in 2033 het 
aanbod zou achterblijven bij de vraag. 
Dat jaartal hebben ze losgelaten, maar ze 
houden vol dat, zelfs als de nieuwe USGS 
cijfers zouden kloppen, de piek nog in 
deze eeuw kan optreden als gevolg van 
bevolkingsgroei, verschuivingen in dieet 
en toenemende teelt van biobrandstoffen.

De afhankelijkheid van onze landbouw van 
kunstmest en dus fosfaat, houdt vooral 
geopolitieke risico’s in. De reserves zijn 
namelijk sterk geconcentreerd in Marokko 
en de Westelijke Sahara (tezamen 74%, 
maar dat getal is omstreden), op afstand 
gevolgd door China (5%), Algerije, Syrië, 
Zuid Afrika en nog een aantal andere lan-
den. De prijzen van fosfaat worden hoog 
gehouden door een mondiaal duopolie van 
het Marokkaanse staatsbedrijf OCP en de 
private exportassociatie PhosChem.

In 2008 piekte de prijs tot 800% in 
reactie op de hoge voedselprijzen. Daarop 
voerde China een exportheffing van 135% 
in om de fosfaatprijzen op de thuismarkt 
te tem peren. Die heffing dreef de prijs op 
de wereldmarkt nog verder op.

Grote landbouwregio’s als India, Brazilië 
en de EU en de meeste ontwikke lings-
lan den zijn geheel of grotendeels aange-
wezen op import van fosfaat. In de EU 
beschikt alleen Finland over noemens-
waardige reserves (23 mln. ton), maar die 
bedragen nog geen 0,5% van het mondiale 
totaal. Dat lijkt voldoende reden voor de 
EU om zich minder afhankelijk van import 
te maken (Platform Landbouw, Innovatie 
en Samenleving, 2014).

Oplossingen voor deze kwetsbare situatie, 
moeten gezocht worden in efficiënter ge-
bruik van mineralen, recyclage en het op-
zetten van circulaire productiesystemen 
waarin alle afval dient als grondstof, 
zodat de productie minder afhankelijk is 
van externe inputs van mineralen. (Van 
der Weijden, W.J., E. Hees, T. Bastein & 
H.A. Udo de Haes, 2014)

“We zijn samen met onze klanten bezorgd dat er niet voldoende 

koffie zal zijn van de kwaliteit die we nodig hebben. Dus we 

investeren echt in boeren. Je zou dus kunnen zeggen dat dit 

opportunistisch is, maar onrechtstreeks verduurzaam je zo de 

keten: we willen de keten bestendigen, de producenten houden, 

en wie goed presteert wordt ook goed betaald.”

Jean Lauwers, Efico, trade officer
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1.2.4 Klimaatverandering 

Landbouwers hebben altijd schokken 
van de natuur moeten opvangen. Hevige 
regens, stormen, droogtes, ... Ze ver oor-
zaken grote schade, maar ze waren ook 
uitzonderlijk. Klimaatverandering veran-
dert dat. Een “normaal” seizoen lijkt de 
uitzondering. Dat stelt landbouwers bloot 
aan nieuwe risico’s.

Naast de schade door extreme weers om-
standigheden, kunnen hogere gemiddelde 
temperaturen evenzeer leiden tot lagere 
landbouwopbrengsten. De vuistregel die 
wetenschappers gebruiken is dat voor elke 
graad dat de temperatuur boven de opti-
male temperatuur ligt tijdens het seizoen, 
de opbrengst met gemiddeld 10% daalt 
(Brown, 2012).

Landen in het Zuiden ondervinden van-
daag al de gevolgen van de klimaat-
opwar ming. Maar volgens een studie van 
de universiteit van Stanford zal ook de 
landbouw in Europa het lastig krijgen. 
De tarwe- en gerstopbrengsten in Europa 
zou den in 2040 tot 20 procent lager 
kunnen uitvallen als gevolg van klimaat-
opwar ming. Voor maïs is dat 10 procent. 
Zelfs een kleine klimaatverandering kan 
een grote impact hebben op de opbrengst 
van verschillende Europese gewassen, 
aldus de onderzoekers (Stanford, 2014).
Zonder een ambitieus klimaatbeleid kan de 
temperatuur op aarde deze eeuw nog met 
6 graden stijgen. De bijkomende onzeker-
heid die het opwarmende klimaat met zich 
meebrengt, zal leiden tot een nog grotere 
volatiliteit in de voedselprijzen (Oxfam, 
2014).

Een van de teelten die op korte termijn 
erg te lijden zal hebben onder een 
opwar mend klimaat, is de koffieteelt. 
De opwar ming van de aarde, de extreme 
weer situaties en allerlei ziektes maken 
dat de kwaliteitsvolle koffieboon haar 
optimale biotoop verliest. “De koffie-
industrie ligt wakker van de stijgende 
temperaturen omdat het de aanbodzijde 
van kwaliteits koffie grondig door elkaar 
belooft te schudden. De eerste effecten 
zijn trouwens al merkbaar”, zegt dr. Tim 

Schilling, directeur van het World Coffee 
Research-programma, aan The Guardian. 
“Het is eveneens vrij evident dat klimaat-
verandering de productie in negatieve zin 
zal beïnvloeden. Op lange termijn zullen 
de koffieprijzen de pan uit swingen. Alle-
maal ten gevolge van de opwarming van 
de aarde.” (The Guardian, 2014)

Landbouw is zelf een belangrijke uitstoter 
van broeikasgassen. 11 tot 15% van de 
broeikasgasemissies zijn afkomstig van 
landbouw. Landbouw kan echter ook een 
belangrijke rol spelen bij het terugdringen 
van onze uitstoot van broeikasgassen. 

Hoe? Door een beter management van 
de ecosystemen, het terugdringen van 
ont bossing, het gebruik van efficiëntere 
plantvariëteiten te gebruiken, matiging 
van de vleesproductie en aangepast vee-
voeder. Maar de impact op het klimaat 
gaat verder dan het productieniveau. 
Wanneer we het totale voedselsysteem 
bekijken, zien we dat ongeveer de helft 
van onze uitstoot van broeikasgassen te 
linken is aan voedsel. Het terugdringen 
van de klimaatimpact van voedsel moet 
dus doorheen de ganse keten gebeuren, 
van productie tot consumptie.

Bron: Food and climate change (GRAIN, 2011)
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Figure 2 |  Most studies now project adverse impacts on crop yields due to climate change  
(3°C warmer world)

Source: world bank (2010a).

Percentage change in yields between present and 2050

-50% Change +100% Change

 no data

Figure 1 |  Croplands and pasture occupy half of the world’s vegetated lands (distribution of croplands 
and pastures, 2000)

data source: ramankutty et al. (2008), map source: navin ramankutty, mcgill university.

note: areas in gray contain neither croplands nor pasture.

 Cropland dominant

 Pasture dominant
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De uitdagingen die op onze voedsel-
voorziening afkomen, zijn niet min en 
stellen zich niet in een verre toekomst. In 
de cacao-sector is de vrees voor tekorten 
nu al reëel.

2.1 De ‘perfect storm’ in cacaoland

Jaarlijks wordt ongeveer 3,5 miljoen ton 
cacao geproduceerd. Ondermeer door 
stijgende vraag uit opkomende markten 
zoals India en China wordt een groei van 
de vraag verwacht van 30% tegen 2020. 
Hierdoor zou er jaarlijks 4,5 miljoen ton 
nodig zijn in 2020. Goed nieuws voor de 
cacaoproducenten, denk je dan … Maar 
uit internationaal onderzoek blijkt dat de 
groei van de wereldwijde cacaoproductie 
stagneert. De grote chocoladeproducenten 
Nestlé, Mars en Barry-Callebaut waar schu-
wen voor een wereldwijd tekort van één 
miljoen ton tegen 2020. De belangrijkste 
reden zijn de lage inkomsten en de povere 
levensomstandigheden van de meer dan 
5 miljoen kleinschalige landbouwers die 
90% van de cacao in de wereld produ-
ceren. (Goodyear, 2014)

Cacaoprijzen zijn zeer volatiel en worden 
beïnvloed door vele factoren: extreme 
weersomstandigheden, plagen en ziektes, 
speculatie en politieke instabiliteit in 
de producerende landen. In 2000, leidde 
een overaanbod van cacaobonen naar 
een diepte punt van de wereldmarktprijs 
(714 dollar/ton). In 2011 piekten ze 
op een prijsniveau dat 5 keer hoger lag 

(3775 dollar/ton), veroorzaakt door een 
onderbreking van de aanvoer uit Ivoorkust 
door de binnenlandse oorlog. Ivoorkust en 
Ghana zijn de belangrijkste cacaoprodu ce-
rende landen (Goodyear, 2014).

Meer dan de helft van de chocolade komt 
van cacao-plantages uit de West-Afri-
kaan se landen Ivoorkust en Ghana, waar 
veel van de boerderijen in familiebeheer 
zijn.

Wanneer de cacaoprijzen stijgen op de 
wereldmarkt, hebben boeren het toch 
moeilijk om hun deel van de koek te 
vergroten. Van de prijs die de consument 
betaalt voor een afgewerkt chocolade 
reep ontvangen ze momenteel zo’n 3,5 tot 
6,4%. Op het einde van de jaren 80 was 

dat nog 16%. Het aandeel van de ver wer-
kers is in die periode van 25 jaar gestegen 
van 56 tot 70%, en het aandeel van de 
supermarktketens steeg van 12 tot 17% 
(Goodyear, 2014). Dit wijst op de zwakke 
onderhandelingspositie van vele cacao-
boeren en de nood om deze te versterken 
(zie o.a. Weinmann, 2014).

De lage prijzen voor de producenten be-
perken de investeringscapaciteiten van 
de boeren. Hun productiviteit is hierdoor 
laag en de armoede in de gemeenschappen 
is hoog. De cacaoboeren gebruiken vaak 
verouderde landbouwmethoden. Het niet 
vernieuwen van de bomen en de beperkte 
toegang tot inputs zoals meststoffen 
hebben een negatieve invloed op produc-
tiviteit en kwaliteit van de cacao. Cacao-
boeren zijn vaak ongeletterde “over-
levings landbouwers” die naast cacao ook 
nog basisvoedselgewassen produceren. 
Dit alles moet hen de middelen geven om 
in school, gezondheidszorgen en andere 
basisbehoeften te voorzien. Vaak wonen 
ze in gemeenschappen met beperkte toe-
gang tot educatie en gezondheidszorg en 
basisinfrastructuren zoals elektriciteit.

Wanneer de kosten voor hun levens onder-
houd stijgen, zijn ze omwille van de 
beperkte return voor hun cacaobonen, ge-

2. Case study: Cacao in crisis

De prijsevolutie van cacao sinds 1994 op de internationale markt. (Bron: Indexmundi)

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=cocoa-beans&months=240
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neigd om naar andere meer winst gevende 
producten over te schakelen, zoals rubber 
en palmolie. Hun kin deren zien dan ook 
geen toe komst in de cacaosector en 
trekken naar de steden in de hoop op een 
beter leven daar. Door een gebrek aan de 
in stroom van jonge cacao boeren, wordt de 
toekomstige aanvoer van cacao gehypo-
thekeerd. De gemiddelde leeftijd van de 
cacaoproducenten in West-Afrika bedraagt 
ondertussen 51 jaar (Goodyear, 2014).

Volgens onderzoek aan het International 
Center for Tropical Agriculture (CIAT) zal 
klimaatverandering de toekomstige aan-
voer van cacao extra bemoeilijken. Door  
een te verwachten temperatuur stijging 
van meer dan 2°C tegen 2050 in de 
gebieden in Ivoorkust en Ghana waar 
meer dan 50% van de cacao vandaag 
wordt geproduceerd, kan het te heet 
worden voor de cacao-bomen. Tijdens het 
groeiseizoen zullen de bomen het moeilijk 
hebben om voldoende water op te nemen, 
wat de groei van de cacao-vruchten kan 
belem meren. Daarom is het van belang 
dat de bestaande productiesystemen meer 
weer baar worden. Dit kan door nieuwe 
soorten te kweken. Ook nieuwe land-
bouw tech nieken waarbij de relatief kleine 
cacao-bomen in de schaduw van andere 
grotere bomen geplaatst worden, kunnen 
helpen. De onderzoekers hopen dat de 

studie zal helpen om beleidsmakers, over-
heden, boeren, exporteurs en de cacao-
industrie te stimuleren actie te onder-
nemen om de situatie aan te pakken (Van 
Gils, 2014).

2.2 Een verzekerde toelevering 
én ontwikkelingskansen voor 
boeren door slimmer zaken te 
doen

Verschillende chocoladebedrijven reali-
seren zich dat het verzekeren van een 
behoorlijk inkomen voor de boeren nodig 
is om de cacaoproductie te verzekeren. Om 
de productie en kwaliteit te verhogen is 
nood aan investeringen in nieuwe cacao-
bomen, beter bodembeheer, geschikte 
naoogst technieken, nieuwe faciliteiten 
voor opslag, transport en verwerking en 
versterking van de organisatie van de 
cacaoboeren. 

Boeren kunnen alleen geen antwoord 
formuleren op de aangehaalde problemen. 
Een belangrijk element in een meer duur-
zame cacaoaanvoer is een betere samen-
werking tussen boeren, bedrijven, over-
heden en ontwikkelingsorganisaties. Ook 
meer investeringen zullen nodig zijn 
opdat de aanvoer kan tegemoet komen 
aan de stijgende vraag. Opdat boeren in 
hun bedrijf zouden investeren, moeten ze 
toe gang hebben tot krediet. Allianties met 
financiële instellingen en investeerders, 
universiteiten en leveranciers van land-
bouw inputs zijn van groot belang. 

Via verticale samenwerking met afnemers 
die garanties geven rond afname en mini-
mumprijsniveau’s, kan het risico zeer sterk 
gereduceerd worden. Vooral wanneer er 
ook ondersteuning komt door de lokale 
overheid/kennis- en vormingscentra en 
ngo’s.

Voor de afnemers laat een verticaal 
samen werkingsmodel volgende voordelen: 
•	 meer	zekerheid	over	de	toelevering	
•	 een	betere	traceerbaarheid	
•	 men	kan	naar	de	consument	duur	zaam

heidsclaims hard maken
•	 door	 de	 nauwere	 samenwerking	 kan	

men kwaliteit beter garanderen

Voor boeren betekent het toegang tot de 
markt, maar ook tot kennis en allerhande 
diensten die ze nodig hebben om hun 
bedrijven te versterken.

Bron: Fair Trade Belgium (Max Havelaar) 

http://www.maxhavelaar.be/sites/default/files/brochure_cacao_nl-18web_fsc.pdf
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2.3 Van theorie naar praktijk: 
Vredeseilanden, Cacaonica, 
Ritter Sport en Ethiquable in 
Nicaragua

Vredeseilanden werkt in Nicaragua samen 
met de coöperatieve CACAONICA (coopera-
tiva de Servicios Agroforestales y de 
Comercialización ). CACAONICA is 12 jaar 
geleden ontstaan uit een samenwerking 
van de Duitse NGO Pro Mundo Humano 
en het chocoladebedrijf Ritter Sport. 
CACAONICA is gelegen in de gemeente 
Waslala (departement Matagalpa). De 
cacaoboeren bevinden zich op een afstand 
van 40 à 60 km van het centrum van 
Waslala, verspreid over een 40-tal ‘comu-
nidades’ of gemeenschappen. 
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In 2014 beschikt de coöperatieve over 
zo’n 338 hectaren. Cacaonica telt 163 
actieve leden, waarvan slechts 10% 
vrouwen. Een gemiddeld lid bezit dus 1,2 
ha per. Ze telen fijne cacao, gewonnen 
uit zowel de cacao tritinario en de cacao 
criollo. Deze zijn soorten van zeer goede 
kwaliteit en geven een fijner aroma dan 

de cacao forastero die voornamelijk op 
grootschalige plantages in Afrika wordt 
geteeld. Alle cacao is biologisch en Fair 
Trade gelabeld. 

De meeste leden hebben naast cacao 
ook nog koeien, varkens, koffie, maïs en 
bonen. Hun huisvesting is basic, meestal 

verafgelegen en moeilijk toegankelijk. Ze 
verplaatsen zich te voet, met muilezels of 
met gehuurd transport. De scholingsgraad 
is laag (32,52% ging niet naar school, 
30% ging naar het eerste of tweede 
leerjaar; de andere 30% geraakte tot in 
het derde, vierde, vijfde of zesde leerjaar). 

5 problemen waar de cacaoboeren tegenaan kijken
Uit de analyse van de cacaoketen, kwamen 5 belangrijke knelpunten naar voren:

1. Productie: lage productiviteit te wijten aan oude plantages en 2 veelvoor komende ziektes: monilia en mazorca negra 
(schimmels die op de cacao vrucht zelf zitten - zie foto.)

2. Opslag: het transporteren van de cacao naar de opslagplaatsen gebeurt in plastiek zakken van slechte kwaliteit, met zware 
risico’s op schade en conta minatie van het product.

3. Gebrekkige na-oogst verwerking: het drogen gebeurt met droogovens die veel hout verbruiken. Er is geen labo voor 
kwaliteitscontrole.

4. Commercialisatie: de coöperatieve heeft geen specifieke marketingstrategie. 
5. Organisatie: nood aan heropbouw van vertrouwen van de leden in de coöpe ratieve na een crisisperiode, waarbij een 

frauduleuze beheerder met het geld vertrok. Jongeren en vrouwen zijn nog sterk ondervertegenwoordigd in het bestuur.
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2.3.1 Een rechtstreekse lijn tussen 
producent en afnemer

Essentieel voor de kwaliteit van de cacao 
is het drogen. Ritter Sport biedt daarom 
gratis droogplaatsen aan. Het chocolade-
bedrijf stelt ook twee machines ter 
beschikking om bonen te sorteren volgens 
kwaliteitsklasse. De kleine bonen worden 
eruit gehaald. Boeren nemen deze bonen 
van lagere kwaliteit terug mee om te 
verkopen op de lokale markten. 

Ritter Sport investeert ook in technische 
assistentie. Een landbouwingenieur gaat 
regelmatig naar de coöperatieve en geeft 
trainingen aan mensen die verant woor-
delijk zijn voor het fermenteren en drogen 
van de cacao. Naast de technische onder-
steuning van Ritter Sport, krijgt de coöpe-
ratieve nog ondersteuning van Vredes-
eilanden, zodat ze over de slagkracht 
beschikt om de cacao van haar leden te 
verzamelen en collectief op de markt te 
brengen op een transparante manier.
Als boeren hun cacao aan de coöperatieve 

leveren, willen ze natuurlijk zo snel 
mogelijk betaald worden. Nochtans kan 
het even duren eer de coöperatieve de 
collectieve verkoop kan afronden. Ook 
hier biedt een nauwe samenwerking met 
afne mer Ritter Sport een uitkomst. Ritter 
Sport prefinanciert het grootste stuk van 
het contract aan 1% interest per jaar. Die 
voor waarden zou de coöperatieve bij geen 
enkele bank krijgen.

Naast Ritter sport neemt ook Ethiquable 
cacao af van CACAONICA. Ethiquable is 
gespecialiseerd in bio- en eerlijke handel. 
Ze ondersteunen boeren in het Zuiden 
en verdelen en commercialiseren hun 
pro duc ten o.a. in België. Zo kan je in 
Belgische winkels een bio- en fairtrade 
chocolade reep vinden met de cacao van 
CACAONICA. De coöperatie kon in samen-
werking met Ethiquable voor het eerst 
rechtstreeks ca cao exporteren. Hierdoor 
krijgt CACAONICA meer autonomie op de 
lokale markt en stijgen de inkomsten van 
de cacaoboeren.

“We gaan voor lange termijn 
relaties met boeren. ‘Fair 
profitability with a minimal 
environmental impact’ hoort 
bij onze ‘shared value’-
filosofie. We kiezen er bewust 
voor om geen soja te kopen 
op de vrije markt. We blijven 
de boeren betalen, ook als de 
oogsten mis lukken, omdat 
we resoluut voor die ggo-vrije 
soja willen gaan. Als je dit 
tot het uiterste drijft, doe je 
voordeel op korte termijn, 
maar boet je op lange termijn. 
Het is belangrijk boeren aan 
ons te binden, en we voelen 
ons er meer comfortabel bij 
als die boeren een leefbaar 
inkomen krijgen.”

Koen Bouckaert, Alpro
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2.3.2 Een prijsmodel met zicht op de 
lange termijn

Ritter Sport en CACAONICA hebben een 
duidelijk prijsmodel vastgelegd. Bovenop 
de cacaoprijs van de beurs van New York 
betaalt Ritter Sport 500 dollar per ton. 
Al naar gelang de cacao een bio- of Utz-
label draagt, komt daar nog 200 dollar per 
ton bij. Daarnaast betaalt Ritter Sport een 
bonus van 100 dollar per ton uit om te 
investeren in betere infrastructuur (die 
komt uiteindelijk weer de productie en 
kwaliteit ten goede). Als boeren via hun 
coöperatieve meerdere jaren achter elkaar 
cacao leveren aan Ritter Sport, komt er 
nog gradueel een getrouwheidsbonus 
bovenop. 

Voor Ritter Sport betekent dit model meer 
zekerheid over toekomstige toelevering. 
Voor boeren is zekere afname tegen 
lonende prijzen een stimulans om in de 
sector te blijven en opnieuw te investeren 
in hun plantage en in de coöperatieve. 

2.3.3 Duurzaam gebruik van 
landbouwgronden

Duurzaam gebruik van landbouwgrond, 
betekent ook efficiënt gebruik, zodat de 
druk op het landgebruik beperkt blijft. Er 
wordt dus gestreefd naar optimale pro duc-
tieniveaus per hectare. Om dit te be reiken, 
trok Vredeseilanden het onder zoeks- en 
onderwijscentrum voor tropische land-
bouw (CATIE) aan boord. CATIE heeft op 
een terrein van de coöperatieve een bo-
menkwekerij (klonen) ingericht, waar men 
cacaobomen met het genetisch mate riaal 
kan reproduceren. Hier worden varië teiten 
gekweekt die resistent zijn tegen Monilia. 

Samen met CATIE zullen er praktijk oplei-
dingen (farm field schools) georganiseerd 
worden om technische assistentie te 
bieden bij het beheer van de plantages. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanleren 
van snoeien, enten en het nut van scha-
duwbomen. Het zal de producenten helpen 
om eigen kwalitatieve planten te kunnen 
kweken op hun boerderijen, en zo hun 
plantages te vernieuwen om de produc-
tiviteit te verhogen.

De cacaobomen worden ook volgens de 
agroforestery-methode geplant. Zo wordt 
erosie voorkomen en worden watertafels 
goed behouden. Dit is totaal verschillend 
van de manier waarop cacao in het 
algemeen wordt geteeld in West-Afrika, 
waar de soorten resistenter zijn, en 
produc tiever. Maar daar wordt vaak zonder 
schaduwbomen geteeld, en zal erosie 
waar schijnlijk wel een probleem zijn. 
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2.3.4 Een aantrekkelijk platteland 
voor een nieuwe generatie 
boeren

Gezien de hoge gemiddelde leeftijd van 
cacaoboeren, zet Vredeseilanden in op het 
motiveren van de jongeren om voor een 
toekomst in de cacaosector te kiezen. Dat 
begint bij de coöperatieve: jonge boeren 
moeten mee aan de stuurknuppel van de 
organisatie zitten. Om hen klaar te stomen 
voor die rol, kunnen jongeren opleidingen 
volgen rond kwaliteitscontrole en proeve-
rijen. Dit zijn belangrijke, nieuwe functies 
waar de coöperatieve nood aan heeft. 

De komende jaren wordt ook samen ge-
werkt met het Technisch Instituut van 
Waslala (INTEWAS) en URACCAN (Univer-
sidad Regional Autonoma de la Costa 
Caraibe Nicaraguense). Er wordt een fonds 
voorzien voor studiebeurzen voor zonen 
en dochters van leden van de coöpera-
tieven zodat ze technische studies 
kunnen aanvangen die van nut zijn voor 
de coöperatieve. 

De meeste boeren zijn eigenaar van hun 
land, maar bezitten geen eigendomstitel. 
Dit is noodzakelijk, willen ze in aan-
merking komen voor kredieten. Vredes-
eilanden zal de coöperatieve ondersteunen 
in het proces van het verkrijgen van land-
titels. Naast het belang ervan voor de 
kredieten, zijn die titels ook belangrijk 
opdat de producenten zouden investeren 
in hun grond. Gemiddeld beschikken de 
boeren over 7,5 ha waarvan ze een 1,2 ha 
gebruiken voor de cacao. Ze verbouwen 
ook nog koffie en basisgranen (maïs en 
bonen). 

Het werken in een coöperatieve is belang-
rijk voor de boeren om op een gestructu-
reerde manier de nodige volumes en 
kwaliteit te kunnen leveren aan de 
opkopers. De coöperatieve koopt de 
cacaobonen van de leden, fermenteert en 
droogt ze om ze dan aan Ritter Sport en 
anderen te verkopen. Goed beheer van de 
coöperatieve is heel belangrijk. Hierbij is 
inzicht nodig op de productievolumes, op 
de capaciteit en kwaliteit van de verwer-
king, op de totale kostprijs, op transport 

van boerderij naar coöperatieve, op finan-
cieringsmogelijkheden om boeren op tijd 
te kunnen betalen ... Dit zijn allemaal 
elementen die cruciaal zijn in een goede 
commerciële relatie. Aangezien de coöpe-
ratieve op dit ogenblik op deze punten 
nog vrij zwak scoort zal Vredeseilanden 
inzetten op het versterken van business, 
boekhoudkundige, administratieve en 
commerciële competenties. Dit zal de 
coöperatieve ondersteunen om sterker 
te staan en meer invloed te hebben in 
de keten, om beter te onderhandelen op 
basis van reële cijfers en gegevens.

De coöperatieve heeft nu geen geschoold 
marketing personeel. Hierop zal best 
gericht gewerkt worden om via een mar-
ketingplan en extra training van mensen 
de cacao van CACAONICA beter op de kaart 
te zetten. Dit is iets heel aantrekkelijks 

voor jongeren. Er zal o.m. gewerkt worden 
aan promotiemateriaal: folders, web-
pagina, facebookpagina, ...

CACACONICA beschikt sedert 2012 over 
een genderplan, maar dat is tot nog toe 
dode letter gebleven. Toch zijn de vrouwen 
heel cruciaal; ze zijn prominent aanwezig 
tijdens het oogsten. Het is dan ook heel 
belangrijk dat het plan uitgevoerd wordt 
en daar zal Vredeseilanden specifieke 
ondersteuning bij geven. Het gaat erom 
de vrouwen in hun competenties te 
erkennen en hen een plaats te geven in 
het manage ment van de coöperatieve. 
Voorlopig zetelen slechts twee vrouwen 
in de Raad van Bestuur. Wel werd een 
vrouw aan ge steld tot directrice van de 
coöperatie. 
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2.3.5 Efficiënt grondstoffengebruik

Van hout naar biogas
Het drogen van de cacao gebeurt op 
basis van hout, dat dus moet gekapt 
worden, dat duur is en dat ook nog eens 
milieu problemen veroorzaakt. Ritter 
Sport wil ondersteuning bieden bij het 
verbeteren van de na-oogst acti viteiten. 
Er werden daarom verschillende opties 
bestudeerd om het drogen met houtvuur 
te vervangen door zonne-energie of gas. 
Uiteindelijk werd gekozen om het drogen 
in de toekomst te doen met biogas, dat 
geproduceerd wordt op basis van afval van 
de cacaoschil.

De fermentatie zal op 3 gecentraliseerde 
plaatsen gebeuren om gelijkvormigheid 
in de cacao kwaliteit te hebben. Daarbij 
wordt ook geïnvesteerd in vochtigheids-
meters en kwaliteitslabo’s om de kwaliteit 
van de cacao zo exact mogelijk te meten, 
waardoor zo min mogelijk cacao verloren 
gaat. 

Herbruikbare materialen
Het transport van de natte cacao van de 
boerderij naar de coöperatieve gebeurt 
met muilezels, (brom)fietsen en gehuurde 
‘camionettes’. Hiervoor worden plastic 
zakken van slechte kwaliteit gebruikt. De 
plastic zakken zijn een sterk vervuilend 
element. Via het project worden de produ-
centen geïnformeerd over het gebruik van 
emmers met deksel, die opnieuw bruikbaar 
zijn. Dit heeft naast het ecologisch aspect 
ook een invloed op de kwaliteit van de 
cacao. 

“Cacao is een grondstof waarvan we weten dat ze in de toekomst 

moeilijker te verkrijgen zal zijn. Cacaoboeren zijn arm en ze 

produceren niet genoeg, dus daar willen wij in investeren. 

Vredeseilanden is de eerste ngo in Indonesië die met Mars 

samenwerkt om lokale boeren op te leiden tot ‘cacaodokters’. 

Vredeseilanden selecteert en begeleidt de cacaodokters. Mars 

biedt hen de nodige technische opleiding aan, zodat deze cacao 

dokters professionele dienstverleners worden die de cacaoboeren 

in hun gemeenschap voorzien van de nodige meststoffen, nieuwe 

variëteiten en training op het vlak van productie en business 

development,…”  

Peter Van Grinsven, Mars

“De bedrijfsvoering van Coca-Cola is afhankelijk van de natuur en 

haar hulpbronnen. 

 We kopen jaarlijks tonnen suiker, fruit, maïs, thee, koffie 

en andere ingrediënten aan - en we willen verder groeien. 

De beschikbaar heid op lange termijn van deze producten is 

cruciaal voor de toekomst van ons bedrijf. Maar economische 

inefficiënties, milieudegradatie en de toenemende impact van 

klimaat verandering maken het de landbouw moeilijk om aan de 

nieuwe verwachtingen tegemoet te komen. Landbouw in de 21ste 

eeuw moet de rechten en leefomstandigheden beschermen van 

iedereen die in de sector werkt. Duurzame landbouw is een socio-

economische noodzaak. 

Wouter Vermeulen, Corporate Responsibility Director Health and Wellbeing, 
Coca-Cola
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Niet enkel voor cacao is de vrees voor 
schaarste reëel. Verschillende voedings-
soorten worden met tekorten bedreigd 
omwille van een combinatie van de oor-
zaken die we in dit dossier beschreven. 
Enkele voorbeelden.

Bananen

Waarom? 
● Monocultuur: Alle bananen in onze 

winkels zijn van dezelfde variëteit: 
de Cavendish. Bananenplantages zijn 
veel al grootschalige monoculturen. 
Zoals alle monoculturen zijn ook deze 
plan tages extreme kwetsbaar voor 
ziektes. En dat is precies wat er nu 
gebeurt. Een nieuwe schimmel (TR4, 
de Panama-ziekte) verwoest wereldwijd 

plantages. Vooralsnog is Zuid-Oost 
Azië het zwaarst getroffen, maar de 
schimmel bedreigt nu ook plantages 
in Latijns-Amerika, de belangrijkste 
exporteur. Een oplossing is er niet. 
Boeren kunnen enkel hun bomen 
omhakken en trach ten voorkomen dat 
de ziekte overslaat naar andere zones. 
Een structurele oplossing is weer meer 
bananen varië teiten in productie te 
brengen.

● Klimaatverandering: Een opwarmend 
klimaat draagt bij aan de omstan dig-
heden waarbinnen ziektes, zoals zwarte 
sigatoka, zich makkelijker ontwikkelen. 

● Groeiende vraag: Terwijl de productie 
kreunt onder de dreiging van de 
Panama-ziekte, stijgt ook de vraag. 

Wat doet Vredeseilanden?
In Senegal werkt Vredeseilanden samen 
met boerenorganisatie APROVAG om de 
Senegalese banaan op de kaart te zetten. 
De meeste bananen die er verkocht worden 
komen uit Ivoorkust, en de Senegalese 
banaan kan nog moeilijk concurreren.
In Ecuador vermarkt onze voormalige 
part ner, koffieferatie Fapecafes, de 
bananen die als schaduwplant dienen 
voor hun koffie plantages. Vredeseilanden 
onder steunde hen om een markt uit te 
bouwen en de kwaliteit van hun bananen 
te verbeteren. Nu worden de bananen 
ver werkt tot bio en fair trade chips (die 
geëxporteerd worden naar Europa) en 
hebben ze bovendien een eigen merknaam 
voor de lokale markt.

3. Nu nog op uw bord, straks in het museum?
 Voorbeelden van bedreigde voedingssoorten
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Koffie

Waarom? 
● Klimaatverandering: De opwarming 

van de aarde, extreme weersituaties 
en allerlei plagen bedreigen de koele 
berg flanken waar de kwaliteitsvolle 
koffie boon groeit. Een grote droogte 
in Brazilië zet in 2014 de koffiemarkt 
onder druk. In Latijns-Amerika houdt 
de koffieroest (of roya) lelijk huis. De 
koffieschimmel Hemileia vastatrix tast 
de bladeren van de koffieplant aan 
en doet de bonen vallen voor ze rijp 
zijn. Koffieroest bestaat al lang, maar 
door de klimaatopwarming dreigen de 
gevol gen zwaarder te zijn. Stijgende 
tempe raturen en periodes van droogte 

zorgen ervoor dat ook insectenplagen 
en andere schimmelziekten oogsten 
ver nietigen. Oeganda, de grootste 
koffie-exporteur van Afrika, dreigt 
zware klappen te krijgen.

● Groeiende vraag: In de opkomende 
economieën ontdekken consumenten 
de geneugten van een kop koffie, 
met een sterke groei van de vraag tot 
gevolg. Door de vele problemen in de 
productie, dreigt voor het productiejaar 
2013-2014 de vraag hoger te liggen 
dan het aanbod.

Wat doet Vredeseilanden?
In Ecuador, Peru, Indonesië en Congo 
ondersteunt Vredeseilanden boeren en hun 
organisaties om koffie van topkwaliteit te 

telen en samen op de markt te brengen. 
We engageren koffiebranders, exporteurs 
en onderzoeksinstellingen om mee te 
investeren in een duurzame koffiesector. 
In Ecuador en Peru werken we samen met 
de overheid aan een beter beleid rond 
koffieproductie en –kwaliteit voor kleine 
boeren, door bijvoorbeeld nieuwe koffie-
planten te voorzien aan boeren waarvan 
de plantage getroffen is door de roya-
ziekte.
Ook onderzoeken we hoe boerderijen zich 
beter kunnen aanpassen aan klimaat-
verandering. We werken ook specifiek met 
jonge koffieboeren in scholen en coöpe ra-
tieven om van hen de toekomstige onder-
nemers in de koffiesector te maken.
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Cacao

Waarom? 
● Boeren stoppen ermee: de gemiddelde 

leeftijd van cacaoboeren ligt boven de 
50 jaar. De prijzen die ze krijgen zijn zo 
onzeker dat ze overstappen op andere 
teelten.

● Klimaatverandering: Door een te ver-
wachten temperatuurstijging van meer 
dan 2°C tegen 2050 in de gebieden in 
Ivoorkust en Ghana waar meer dan 50% 
van de cacao vandaag wordt geprodu-
ceerd, kan het te heet worden voor de 
cacao-bomen.

● Groeiende vraag: tegen 2020 schat men 
dat de vraag met 30% zal toenemen. 
De grote chocoladeproducenten vrezen 
voor een wereldwijd tekort van één 
miljoen ton tegen 2020.

Wat doet Vredeseilanden?
In Nicaragua, Honduras en Indonesië ver-
binden we cacaoboeren met chocolade-
bedrijven om commerciële relaties op 
lange termijn aan te gaan. We engageren 
chocoladebedrijven om mee te investeren 
in infrastructuur op het veld en in de 
opleidingen van boeren. Vredeseilanden 
versterkt de coöperatieven van boeren 
zodat ze de nodige slagkracht hebben om 
te voldoen aan de eisen van de markt. 
Verschillende universiteiten en onder-
zoeksinstellingen zoeken mee naar oplos-
singen voor ziektes en de bedreigingen 
van klimaatverandering.

“Problemen als voedsel zeker-

heid, klimaatverandering, 

waterschaarste en de 

gevolgen van onduurzame 

landbouwpraktijken treden 

steeds meer op de voorgrond. 

Overheden en consumenten 

willen ook precies weten 

waar voedsel vandaan komt. 

Als bedrijf willen we daar 

een antwoord op geven door 

onze toeleveringsketens 

transparanter te maken 

en rechtstreeks samen te 

werken met de landbouwers 

aan het begin van onze 

productieketen. Daarmee 

geven we niet alleen 

antwoord op de vraag van de 

consument, we verzekeren 

zo ook onze toelevering 

van grondstoffen op lange 

termijn.”

Hans Verwimp, Marketing Director 
Home & Personal Care Belgium, 
Unilever Benelux
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Rijst

Waarom?
•	 Stijgende vraag: Rijst is een zeer 

belangrijke voedselcomponent voor 
meer dan 3,5 miljard mensen die meer 
dan 20% van hun calorie-inname uit 
rijst halen. De rijstconsumptie in West-
Afrika haalt vandaag het niveau van de 
Aziatische landen. Met name in Sub-
sahara Afrika wordt de grootste bevol-
kingsgroei verwacht. 

•	 Een fragiele wereldmarkt: Jaarlijks 
wordt slechts 5 à 7% (een kleine 
30 miljoen ton) van de wereldwijde 
productie geëxporteerd. Slechts vijf 
landen (Vietnam, Thailand, Pakistan, 
VS, India, Vietnam) nemen 80% van de 
rijstexport voor hun rekening. 

•	 Afhankelijkheid van import: Veel lan-
den als Senegal, Benin, Nigeria zijn 
sterk afhankelijk van rijstimport uit 
Azië. Een plotse verandering op de 
wereldmarkt of in het handelsbeleid 
van exporte rende landen, kan deze lan-
den plots zonder basisvoedsel zet ten, 
zoals ge beurde met de voedselcrisis 
van in 2008. De opkomst van China als 
netto rijstimporteur doet de druk op de 
krappe wereldmarkt voor rijst nog ver-
der stijgen.

•	 Stijgende, maar onvoldoende lokale 
productie: Na de voedselcrisis van 2008 
werden heel wat nieuwe landbouw-
programma’s gelanceerd in de West-
Afrikaanse regio. Deze investeringen 
hebben een positief effect gehad op de 
productie: 30 procent toename in de 
periode 2008-2012 tot 8 miljoen ton. 
Ondanks deze historische vooruitgang 
in rijstproductie in West-Afrika, blijft 
de regio staan voor de uitdaging om te 
voldoen aan de steeds stijgende con-
sumptie van rijst, geraamd op 14 mil-
joen ton rijst in 2012.

Wat doet Vredeseilanden?
In verschillende landen in de West-Afri-
kaanse regio ontwikkelt Vredeseilanden in 
alliantie met andere ngo’s, boeren organi-
saties, verwerkende bedrijven en over-
heden pilootprojecten om lokale kwali-
teitsrijst op het bord van de consu ment 
te brengen. De ervaringen worden tegelijk 

gebruikt om een gemeen schappe lijk han-
delsbeleid rond rijst vorm te geven in de 
West-Afrikaanse Unie. 

Lees meer in de MO*-paper: 
Kan rijst West-Afrika voeden?

http://www.mo.be/sites/default/files/MO-paper74_Rijst.pdf
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