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HENK HOOGENKAMP,
VASTE COLUMNIST VAN
ONS VAKTIJDSCHRIFT, IS EEN
INTERDISCIPLINAIRE SCHRIJVER
DIE IN BOEKEN, LEZINGEN EN
ARTIKELEN VOOR DIVERSE MEDIA
DE BALANS ZOEKT TUSSEN
VOEDSELPROTEÏNEN, SOCIALE
INTERACTIES, OMGEVING

HET IS EEN LUGUBERE DAN WEL MACABERE STELLING, MAAR VOOR DE NEDERLANDSE BOEREN KOMT DE

EN DE VERSTORING VAN DE
MARKETINGDYNAMIEK.

RUSSISCHE ‘EXPANSIEDRANG’ IN DE OEKRAÏNE ALS EEN GESCHENK UIT DE HEMEL. PLOTSKLAPS BESEFFEN DE
POLITIEKE POLDERAARS DAT ONZE VOEDSELZEKERHEID TOCH VOORAL GEBASEERD IS OP EEN STRATEGISCHE
APATHIE EN HET NAÏEF DENKEN DAT DE SUPERMARKTSCHAPPEN ALTIJD ALS VANZELF VOLSTAAN.

DE PERFECTE STORM
Eigenlijk zitten we in een perfecte storm waarin oorlog,
voedings- en stikstofproblematiek automatisch samenvloeien
en ons doet realiseren dat de maakbare samenleven
geen vanzelfsprekendheid meer is en misschien zelfs een
utopie. Nu al is met grote zekerheid te zeggen dat er
een tsunami van prijsverhogingen het winkelkarretje steeds
duurder gaat maken.
Om te beginnen de graanprijzen: Nederland importeert circa
30% van de tarwe uit de Oekraïne en het sterk stijgende
gebruik van soja en erwten in China zal zeker nieuwe
impulsen geven om nog maar even te wachten met de
conversie van vruchtbare Nederlandse landbouwgrond naar
natuurgebied. Datzelfde geldt eigenlijk ook om de door de
EU gewenste biologische akkerbouw en extensieve landbouw
toch maar even in de wachtkamer te zetten. Essentiële
voedingsproducten zullen toch - als prioriteit - bij voorkeur
in eigen land geproduceerd moeten worden. Om nog maar
te zwijgen over de inflatoire prijsdruk, die ook de Euro steeds
minder waard doet worden.

OORLOG NODIG VOOR BESEF
Het zijn en blijven gevleugelde wijsheden dat er eerst oorlog
moet komen voor de politiek het belang van regionale
voedingsproductie -en dus ook de boeren- gaat waarderen.
De wereld is op hol en het grote belang van de geopolitieke
landbouw en veebedrijven worden nu in één adem genoemd
met kernenergie, steenkool en giga-dure gas- en benzineprijzen.
Ja, en dat allemaal in een land dat door de stikstofproblematiek
potdicht zit voor woningbouw en de niet te remmen toestroom
van asielzoekers en vluchtelingen.
Allemaal wat ‘kort-door-de-bocht’ natuurlijk, want alles moet
in een bredere context geplaatst worden. Niettemin zullen
de inkopers van de supermarkten hoorndol gaan worden
van de stroom prijsverhogingen die de leveranciers op hun
bordje gaan leggen. Ondanks alle mooie plannen van het
onomkeerbaar maken van de eiwittransitie van vlees en melk
naar plantaardig, lijkt het erop dat deze voorspellingen in 2022
een flinke pas op de plaats moeten gaan maken. Dat gaat vooral
bewaarheid worden als de boeren in de Oekraïne het zaad niet
op tijd kunnen aanplanten en dus grote druk komt te staan op
de alternatieve graan- en plantaardige eiwitleveranciers uit
Australië, China, Brazilië en Noord-Amerika.
En dan ook maar hopen dat er in 2022 niet opnieuw een
misoogst van erwten of tarwe komt door grote droogte dan wel
extreme regenval.
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