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Een verdeelde wereld…

Source: Mueller et al., 2012

Opbrengstkloof voor mais, tarwe en rijst



Een verdeelde wereld…

Source: Mueller et al., 2012

Geïrrigeerde granen



Een verdeelde wereld…

Kunstmest (stikstof) gebruik
Source: Mueller et al., 2012



Een verdeelde wereld

Kunstmest (stikstof) gebruik

(= x 10 kg/ha)

Source: Lu and Tian, 2017



Een verdeelde wereld

Source: Vitousek et al., 2009

Kenya         China          USA
Mais 2,000 kg/ha     8,500 kg/ha    8,200 kg/ha



Een verdeelde wereld

Teveel: 
- heel hoge gewasopbrengsten (> 8 ton mais per ha)
- heel veel kunstmest gebruik
- veel uitloging naar grondwater en eutrofiëring van oppervlakte water

Te weinig
- heel lage gewasopbrengsten (< 2 ton mais per ha)
- heel lage kunstmest doseringen
- weinig vervuiling maar veel armoede



Teveel nitraat in 
grondwater in 
Nederland

Een verdeelde wereld…

Source: Van Gaalen et al, 2015



In Nederland zijn er 
nog steeds veel boeren
die teveel N & P 
gebruiken 
(in oranje en rood; 
data voor 2013)

Het blijkt lastig 
richtlijnen 
te handhaven…

Een verdeelde wereld…

Source: Van Gaalen et al, 2015



Hetzelfde in andere 
Europese landen…

Een verdeelde wereld…

Fosfaat surplus

Stikstof surplus

Source: EEA, 2018



De andere helft…

Een verdeelde wereld…



De andere helft…

Een verdeelde wereld…

Waarom laag kunstmest gebruik in Afrika?
• Relatief duur; relatief geringe output-input ratio
• Gebrek aan kennis van bodems, en van tekort aan specifieke nutriënten
• Onzekerheid over de opbrengst vanwege onzekere regens en markten

“The reluctance of African farmers to adopt new practices may … be …
because the natural conditions in Africa are truly different from those in the 
countries where the Green Revolution was successful.”

Voortman et al., 2003



In 2050 genoeg voedsel?

Source: UN, 2017

Bevolkingsgroei
+30% +50%



In 2050 genoeg voedsel?

Vanham et al., 2013

Ons (EU28) dieet…

4.032 liter pp pd

Groen water Blauw water 

– gelukkig vooral gevoed door regenwater (groen water)



In 2050 genoeg voedsel?

Source: Harris et al, 2017

Indiaas dieet…

3.868 liter pp pd – ook vooral gevoed door regenwater



In 2050 genoeg voedsel?

Chinees dieet…

2.603 liter pp pd in 2003… nog steeds veel minder dan wij in de EU

Granen en knolgewassen

Dierlijke producten en vis

Source: Lundqvist, 2010



In 2050 genoeg voedsel?

+70% voedsel nodig - niet haalbaar bij een business-as-usual scenario

Drie uitdagingen (die tegelijkertijd volbracht moeten worden):

1. Verminder de vraag naar voedsel met een grote voetafdruk

2. Verhoog de voedselproductie in gebieden met lage gewasopbrengsten

3. Verlaag de milieukosten van de bestaande intensieve landbouw



In 2050 genoeg voedsel?

Vanham et al., 2013
Groen water Blauw water 
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In 2050 genoeg voedsel?

Source: xx

Verhoog de voedselproductie

• Intensiveer de lage productie landbouw, te beginnen in Afrika 
(waar de snelste bevolkingsgroei plaatsvindt, 
en waar nog ruimte is om nieuw land in cultuur te brengen)



Wat te doen?

Source: McKinsey Global Institute, 2010



Wat te doen?

Waar nutriënten en water de kloof tot 75% van de 
haalbare mais opbrengsten kunnen overbruggen

Source: Mueller et al., 2012



Wat te doen?

Waar meer water voor granen
Source: Mueller et al., 2012



Wat te doen?

Source: Mueller et al., 2012

Waar meer kunstmest (stikstof) voor granen… en waar minder



Alternatieven voor Afrika

• Plantages – buitenlandse en lokale investeerders

• Endogene ontwikkeling door kleine boeren

• En waar is de waterbufferingscapaciteit…? 
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Alternatieven voor Afrika

Waha farm in Sudan
(7,000 ha)



Alternatieven voor Afrika

Waha farm in Sudan
(7,000 ha)



Alternatieven voor Afrika

Tana-Beles sugar estate
in Ethiopia
(30,000+ ha)



Alternatieven voor Afrika

Tana-Beles sugar estate
in Ethiopia
(30,000+ ha)



Alternatieven voor Afrika

“Outgrowers” – kleine boeren gelinked aan een plantage

Photo credit: Ernst Sonneveld



Alternatieven voor Afrika

• Endogene ontwikkeling door kleine boeren



Alternatieven voor Afrika

• Endogene ontwikkeling door kleine boeren / entrepreneurs

“Hot spots” 
daar waar:
• zekere markten
• zeker water

Photo credits: Eric Ofosu



Alternatieven voor Afrika

• En waar is de waterbufferingscapaciteit…?

– Bodems: zorg dat er meer 
regenwater kan infiltreren 
door terrassering, 
“minimum tillage” etc.
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Een Afrikaanse groene revolutie is mogelijk!

• Vergroot bodemvochtbeschikbaarheid voor gewassen

• Verbeter bodemvruchtbaarheid: ken je bodem; precisie landbouw!

• Werk aan andere limiterende factoren: energie (arbeid), markten

• Overheden moeten veel actiever “boer-vriendelijke” condities scheppen:
– biedt boeren redelijke gewasprijzen
– subsidieer investeringen die toegang geven tot water opslag voor 

supplementaire irrigatie
– herintroduceer subsidies op kunstmest 

(in plaats van te investeren in grootschalige irrigatie systemen)
– transformeer landbouwvoorlichtingsdiensten
– maak gebruik van nieuwe RS technieken om water gebruik te monitoren

Conclusie: een Afrikaanse groene revolutie



Een Afrikaanse groene revolutie is mogelijk maar ook nodig!

• Graan opbrengsten kunnen verdubbelen (misschien wel verdriedubbelen!)

• Begin met water - i.e. neutraliseer één van de meest onzekere factoren

• Gebruik klimaat adaptie fondsen voor (gedecentraliseerde) investeringen:
– vergroot bodemvochtbeschikbaarheid
– geef toegang tot natuurlijke water opslag, en kleinschalige 

gedistribueerde water opslag
– monitor, meet, leer!  

• Dit vergroot de weerbaarheid van landbouwsystemen en dus ook de 
bestaanszekerheid van kleine boeren

• Dit zijn “geen spijt” investeringen, in een onzekere wereld met een 
onzekere toekomst

Conclusie: een Afrikaanse groene revolutie
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In 50 jaar (1961-2013) is het gebruik wereldwijd van N en P kunstmest met 
8 en 3 keer vergroot: van 9  74 kg N ha-2 yr-1 en  4  12 kg P ha-2 yr-1

China, India, US, Brazilië, Pakistan en Canada gebruiken 63% van alle kunstmest 

West Europe en India gebruiken 100-200 kg N ha-2 yr-1 en  10-15 kg P ha-2 yr-1

In Afrika stagneert kunstmestgebruik: 15 kg N ha-2 yr-1 en  < 5 kg P ha-2 yr-1

Wereld kunstmest gebruik

Source: Lu and Tian, 2017
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