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Een rechtvaardige landbouw- en 
voedseltransitie: over polarisatie en 
emancipatorische communicatie

Charlotte Prové & Maarten Crivits

Onze voedselproductie is wereldwijd verantwoordelijk voor 
ongeveer een kwart van de broeikasgasuitstoot.1 Bedenk dat niet 
alleen grondstoffen zoals landbouwgrond, zaden, mest, water, 
olie, en veevoeder nodig zijn om voedsel op ons bord te krijgen. 
Daarnaast moeten we ook voedselverpakking, transport, verwer-
king van het voedsel, en verwerking van het voedselafval mee 
in rekening brengen. Dan loopt het cijfer op tot wel 37%. Op 
zijn zachtst gezegd heeft ons voedselsysteem dus een grote rol in 
het klimaatverhaal. Het goede nieuws is dat de laatste jaren het 
bewustzijn groeit dat structurele veranderingen, of een transitie, 
doorvoeren een dringende noodzaak is.

Aan de inhoud en de uiteindelijke vorm van een ecologisch duur-
zame en sociaal rechtvaardige transitie wordt heel wat aandacht 
besteed. De mogelijkheden zijn legio. Al te vaak botsen hierin 
echter verschillende visies en overtuigingen, waardoor heel wat 
polarisatie wordt gecreëerd (bijvoorbeeld tussen natuur en land-
bouw) die wordt weerspiegeld in het publieke debat, maar ook 
in het beleid. Polarisatie in de landbouw- en voedingssector 
komt ten goede aan de huidige (te) machtige spelers omdat in 
een polariserend debat actoren tegenover elkaar komen te staan 
die in feite zouden moeten kunnen samenwerken om de tran-
sitie te realiseren. Hierdoor wordt een status quo van ongelijke 
machtsverhoudingen gehandhaafd. In dit hoofdstuk stellen we 
daarom dat een belangrijk onderdeel van het transitieproces naar 
een duurzaam en sociaal rechtvaardig landbouw- en voedselsys-
teem het opheffen van die polarisatie is. Een strategie daarin kan 
zijn om emancipatorische settings te organiseren. Dat zijn situaties 
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waarin authentieke gesprekken plaatsvinden tussen betrokken 
actoren over elkaars belangen en over hoe deze belangen een 
wederzijdse impact hebben op onze alledaagse (professionele) 
activiteiten.

Een duurzaam en sociaal rechtvaardig landbouw- en 
voedselsysteem: what’s in a name? 
Om naar een landbouw- en voedselsysteem toe te werken dat 
past in het klimaatverhaal, zijn er twee even belangrijke aspecten 
cruciaal. Het eerste is ecologische duurzaamheid, wat kortweg 
betekent een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de behoeften 
van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties 
om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.2 Het 
tweede, sociale rechtvaardigheid, benadrukt de toegankelijkheid 
van duurzame productie en consumptie voor alle betrokkenen.

Wat betreft het eerste aspect gaat het in essentie over alle soorten 
innovaties in het productieproces en innovaties in het product of 
de diensten waardoor de impact van landbouw en voeding op het 
milieu en het klimaat geminimaliseerd wordt. Dan hebben we 
het bijvoorbeeld over het gebruik van biologische bestrijdings-
middelen; het toepassen van precisielandbouw waarbij zeer doel-
gericht wordt bemest of gewasbescherming wordt aangebracht; 
functionele agrobiodiversiteit waarin de landbouwactiviteiten 
profiteren van inspanningen om de biodiversiteit op of rond het 
bedrijf te stimuleren (bijvoorbeeld aantrekken van insecten die 
zorgen voor de bestuiving van gewassen); het ontwikkelen en 
ondersteunen van landbouwbedrijven in en rond de stad om een 
meervoudig gebruik van de open ruimte mogelijk te maken; of 
het omschakelen naar een kleiner maar toch rendabel biologisch 
melkveebedrijf dat een verkleining van de veestapel met zich 
meebrengt. Vlaamse onderzoeksinstellingen verkennen momen-
teel de mogelijkheid van sojateelt, met het vooruitzicht dat de 
import ervan uit landen zoals Brazilië kan worden verminderd.3 

In alle delen van de voedselketen wordt geëxperimenteerd om 
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afval en voedseloverschotten te vermijden. Er zijn ook heel wat 
initiatieven die helpen om de nodige culturele omslag te maken: 
als consumenten worden we steeds meer aangemoedigd om 
plantaardig, biologisch, seizoensgebonden, lokaal, en/of afvalvrij 
te eten. Uit al deze innovaties of evoluties zijn heel wat scena-
rio’s te schetsen die ieder wel hun aandeel lijken te hebben in het 
transitieverhaal. We weten steeds beter wat, hoe, en in welke situ-
aties bepaalde technische, organisatorische, of andere innovaties 
toegepast kunnen worden.

Het tweede aspect van sociale rechtvaardigheid maakt het tran-
sitieverhaal complexer. Een meer ecologisch duurzaam voedsel-
systeem kan nog steeds heel wat onrechtvaardigheden bewerk-
stelligen. Rechtvaardige duurzaamheid omvat veel —soms 
tegenstrijdige— aspecten in het landbouw- en voedselsysteem. 
Aan voeding van biologische of lokale oorsprong hangt door-
gaans een hoger prijskaartje, of ze zijn enkel te verkrijgen waar 
kapitaalkrachtige mensen boodschappen doen. Bovendien vergt 
gezond en duurzaam eten steeds meer kennis. Wanneer duur-
zame gezonde voeding enkel beschikbaar is voor mensen die 
zich een meerprijs kunnen veroorloven of wanneer het enkel 
past binnen een bepaalde levensstijl, kan er geen sprake zijn van 
sociale rechtvaardigheid in het voedselsysteem.

Als we enkel focussen op de toegang tot duurzaam voedsel, dan 
gaan we bovendien voorbij aan andere mogelijke onrechtvaardige 
situaties, namelijk bij de landbouwers. Hoewel de eindproductie-
waarde van de totale productie in ons land alsmaar stijgt, weten we 
dat de steeds hogere opbrengsten meestal niet ten goede komen 
van de landbouwers, maar elders, hogerop in de keten. Er zijn 
heel wat verontrustende cijfers beschikbaar die deze onrechtvaar-
dige situatie bevestigen. Het aantal Vlaamse landbouwbedrijven 
daalde tussen 2000 en 2016 met 41%.4 Er zijn ook zeer weinig en 
steeds minder nieuwkomers in de landbouw: of de investeringen 
zijn te hoog, of het wordt opvolgers afgeraden, of er is geen grond 
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beschikbaar.5 Een aanzienlijk deel van de actieve landbouwers 
heeft te kampen met bikkelharde concurrentie, of ondergaat heel 
wat psychosociaal en socio-economisch lijden.6 Uit diepte-inter-
views met Vlaamse landbouwers leren we ook dat er heel wat 
frustratie is over de onmacht om zich politiek te kunnen orga-
niseren en te wegen op het beleid. Het is een minderheidsgroep 
geworden die steeds meer moeite heeft om gehoord te worden.

Sociaal onrechtvaardige situaties
Helaas is rechtvaardigheid een aspect dat in de publieke discussie 
over landbouw en voeding vooralsnog onderbelicht blijft. We 
begrijpen rechtvaardigheid niet enkel als een algemeen maat-
schappelijk probleem, maar ook —en juist— als iets dat op lokaal 
niveau tussen wederzijds afhankelijke actoren tot stand komt. 
Onrechtvaardigheid doet zich dan voor wanneer een individu 
of groep mensen een gebrek aan inspraak en kansen krijgt om 
zich ten volle te ontwikkelen —als burger, ondernemer, of consu-
ment— in de transitie naar duurzaamheid. Enkele naast elkaar 
bestaande situaties van sociale onrechtvaardigheid en onge-
lijke machtsverhoudingen illustreren de veelzijdigheid van het 
probleem.

Een eerste voorbeeld komt uit de veiling van de groente- en 
fruitteelt. De veiling is een coöperatieve structuur die ooit werd 
opgericht door landbouwers. Intussen wordt deze meer en meer 
beheerst door volumes en verkoopstrategieën gericht op grote 
afnemers. Bij sommige veilingen krijgen de leden de voorwaarde 
opgelegd van exclusieve leverplicht.7 Deze contractuele verplich-
ting om producten enkel te kunnen verkopen aan de veiling 
maakt het voor landbouwers onmogelijk om de afzet te differen-
tiëren, zoals bijvoorbeeld in de lokale of korte keten. De veiling 
heeft een sterke machtspositie en maakt landbouwers afhanke-
lijk, aangezien de veiling de meest bepalende contracten heeft 
met afnemers. Hier is sprake van onrechtvaardigheid omdat een 
andere actor bepaalt wat de landbouwer wel of niet mag doen en 
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de relatie tussen beide actoren (landbouwer-veiling) niet geba-
seerd is op een wederzijds vertrouwen noch een eerlijke verde-
ling van lasten en lusten. De landbouwer produceert het product, 
moet voldoen aan heel wat wettelijke vereisten én neemt het 
risico op een te lage marktprijs. De veiling daarentegen faciliteert 
de verkoop maar is niet afhankelijk van de winstmarge van de 
landbouwer.

Een tweede voorbeeld gaat over de varkenshouderij.8 In de 
West-Vlaamse varkenshouderij speelt al jaren het probleem van 
‘verdoken integratie’. Dit probleem —vooral gekend binnen de 
sector en nauwelijks gecommuniceerd— houdt in dat varkens-
houders die niet langer het hoofd boven water houden hun bedrijf 
stilzwijgend laten overnemen door veevoederfabrikanten. Het is 
gebruikelijk dat dit gebeurt door de opbouw van achterstallige 
betalingen voor veevoeders, waarvan de kost aanhoudend te hoog 
is gebleken om de tegenvallende marktprijs te compenseren. Deze 
veevoederfabrikanten of integratoren bepalen vervolgens welk 
voeder de varkenshouder moet aankopen, welke varkens worden 
geteeld en welke langetermijnbeslissingen worden genomen. Er 
zijn speculaties dat er 30 tot 50% verdoken integratie plaats-
vindt.9 Het is de trots van de landbouwer als autonome boer die 
hem ervan weerhoudt deze praktijk kenbaar te maken. Ook hier 
zien we dat de varkenshouderij evolueert naar een sector waarin 
zeggenschap en zelfontplooiing (naar meer duurzame productie) 
de landbouwers wordt ontzegd door de acties en afhankelijkheid 
van andere actoren.

Een derde voorbeeld halen we uit onderzoek naar stadsland-
bouw.10,11 Stadslandbouw is een recent fenomeen en omvat 
een waaier aan voedselproductieprojecten in en rond steden. 
Het neemt verschillende vormen aan, gaande van professionele 
bedrijven tot sociale buurtprojecten. Stadslandbouw heeft het 
potentieel om verschillende stedelijke duurzaamheidskwesties 
tezelfdertijd aan te pakken, zoals het behoud van groene en open 
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ruimte, sociale interactie, toegang tot gezonde en lokale voeding, 
tewerkstelling, etc. Daarom is het aantrekkelijk voor zowel (voor-
namelijk kleine) marktspelers, de overheid, als de samenleving. 
Bijgevolg is een positief en onkritisch discours ontstaan over 
stadslandbouw. Middelen zoals grond of ruimte en financiering 
voor stadslandbouw zijn echter schaars. Dit doet een cruciale 
vraag rijzen: hoe wordt stadslandbouw ondersteund en wie is 
daarbij gebaat? Stadslandbouw is geen vastomlijnd begrip. Het 
wordt vormgegeven via allerlei politieke processen en netwerken. 
Ons onderzoek toonde aan dat er onvoldoende debat is over 
sociale rechtvaardigheid binnen de ontwikkeling van stadsland-
bouw. In de praktijk zijn vooral actoren uit de middenklasse er 
nauw bij betrokken. Bijgevolg is dat dan ook de groep burgers die 
de meeste voordelen van stadslandbouw geniet. Dit gaat ten koste 
van kwetsbare groepen die misschien wel meer gebaat zijn bij die 
voordelen zoals toegang tot gezonde, duurzame voeding, sociale 
interactie, en zinvolle tewerkstelling. Ook toonde onderzoek aan 
dat het stedelijk beleid in belangrijke mate mee bepaalt dat de 
middenklasse er het meeste profijt uit haalt door voornamelijk 
die stadslandbouwprojecten en -actoren te ondersteunen waarbij 
deze actoren betrokken zijn. Op die manier sluiten beleidsini-
tiatieven (bewust en onbewust) op lokaal niveau a priori meer 
kwetsbare doelgroepen uit. Een expliciete focus op sociale recht-
vaardigheid is dus van groot belang in het duurzaamheidsdis-
cours dat over stadslandbouw heerst.

Status quo in plaats van transitie
Er is een groeiende eensgezindheid dat het huidige landbouw- 
en voedselsysteem moet veranderen en we onderkennen met 
steeds meer gemak de complexiteit en de veelzijdigheid van wat 
ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid betekenen 
in het voedselsysteem.

Het spreekt voor zich dat de weg ernaartoe divers zal zijn. We 
kunnen ons niet afhankelijk maken van één bepaald scenario of 
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één bepaalde technologie. Uitsluitend de focus leggen op schaal-
vergroting of op futuristische voedseltorens is bijvoorbeeld geen 
realistische noch wenselijke oplossing.

Op basis van de context zullen we moeten bepalen welke stra-
tegie de beste keuze is. Kleinschalige, familiale landbouw en een 
korte keten genieten vaak onze voorkeur, onder andere omdat we 
het associëren met een hoger welzijn voor dieren, minder voed-
selkilometers, en een gevarieerder landschap. Maar soms is meer 
grootschalige en met technologie ondersteunde landbouw een 
betere optie om meer voedsel te produceren met minder arbeid.

Andere, meer controversiële oplossingspistes moeten ook over-
wogen worden, zoals bijvoorbeeld de supermarkten of stadsland-
bouw. Beweren dat supermarkten enkel en alleen kwaadaardige 
actoren zijn die moeten verdwijnen, is niet constructief als we 
bedenken dat ongeveer 83% van de Belgische gezinnen verse 
voeding inkoopt bij de supermarkt.12 Willen we dat de uitge-
tekende scenario’s realistisch en haalbaar zijn, dan moeten we 
supermarkten niet wegdenken, maar durven na te denken hoe 
supermarkten deel kunnen uitmaken van een duurzaam en recht-
vaardig voedselsysteem.

Een toekomstig scenario waarin stadslandbouw een grote rol 
krijgt wordt door velen dan weer bestempeld als onrealistisch. 
Het wordt vaak beschouwd als slechts een recreatieve activiteit 
met een geringe rol in het transitieverhaal. Meer ambitieuze 
steden kunnen mits goede planning echter heel wat ruimte 
beschikbaar maken voor stadslandbouw om substantiële hoeveel-
heden voedsel te produceren — en zo ook de vruchten plukken 
van alle broodnodige sociale en ecologische voordelen van stads-
landbouw.

De beste oplossing betekent in de praktijk vaak op zoek gaan 
naar het beste compromis tussen ecologische en sociaal recht-
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vaardige duurzaamheid. Daarom is abstractie maken van boven-
genoemde sociale onrechtvaardigheden waarbij alle groentete-
lers en varkenshouders gelijk worden gesteld aan de industriële 
en vervuilende landbouw en waarvan wordt verwacht dat zij 
bijvoorbeeld op korte termijn allen omschakelen naar biologische 
productiemethoden, geen haalbare noch constructieve verwach-
ting. Dit zou nieuwe sociale onrechtvaardigheden creëren. Er 
zijn namelijk meerdere redenen waarom landbouwers soms niet 
(kunnen) omschakelen naar biologische teeltmethoden.

De huidige situatie lijkt echter eerder op een status quo dan 
op het doordacht doorvoeren van een transitie. Sommige niet-
duurzame trends zetten zich voort. Ons aandeel vleesconsumptie 
daalt, maar de productie van vlees en de export ervan blijft 
stijgen.13 Het aantal biologische landbouwers groeit al decennia 
gestaag, maar het blijven er weinig.14 Stadslandbouw krijgt veel 
media-aandacht, maar het blijft vooralsnog bij experimenten. 
Waar sommige experimenten slagen, zijn er meer voorbeelden 
van stopgezette projecten. Hoewel er nooit zoveel aandacht ging 
naar gezond eten en enquêtes ook aantonen dat een groeiende 
groep consumenten beweert bereid te zijn om duurzaam te 
eten,15 blijkt uit de praktijk dat de consumptie van lokale en/of 
biologische producten tegenvalt.16 Als we weten dat er dringend 
wat moet gebeuren, waarom verandert er dan zo weinig zo traag?

Enkele denkfouten
Ongelijke machtsverhoudingen in het landbouw- en voedselsys-
teem vormen de kern van het probleem van de status quo. Heel 
wat actoren die actief mee zouden moeten werken aan een tran-
sitie kunnen dit niet door hun zwakke of onrechtvaardige positie. 
Om te begrijpen waarom er zo weinig aan bestaande machtsver-
houdingen wordt gesleuteld, moeten we er ons eerst en vooral van 
bewust worden hoe het landbouw- en voedselsysteem doorgaans 
benaderd wordt. In die benadering kunnen —naar onze mening 
— twee denkfouten worden gedetecteerd.
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Ten eerste ontbreekt vaak een systeembenadering. Een systeem-
benadering impliceert dat we kijken naar (de interactie tussen) 
alle facetten en actoren die betrokken zijn in het landbouw- en 
voedselsysteem, en hoe deze een wederzijdse impact hebben. Dat 
betekent dat we bij het uittekenen van scenario’s voor duurzame 
voedselproductie niet alleen naar de producenten kijken, maar 
ook naar verkopers van grondstoffen, omwonenden, midden-
veld, afnemers, consumenten, burgers, het beleid, buitenlandse 
concurrenten, transport, logistiek, etc. Bij een systeembenadering 
leren we bijvoorbeeld dat duurzame consumptie niet louter een 
kwestie is van meer duurzame voedselproductie. Consumptie-
patronen zijn gerelateerd aan structurele factoren zoals betaal-
baar wonen en degelijk werk.17 Een omschakeling naar een meer 
plantaardig dieet hangt niet alleen af van het aanbod; het vergt 
ook een culturele omslag. Bovendien leert een systeembenade-
ring dat er wederzijdse afhankelijkheid is tussen alle facetten 
en actoren. Individuele praktijken of innovaties die gunstig zijn 
voor één facet of actor in het systeem, kunnen nadelig zijn voor 
andere facetten of actoren. Het toevoegen van hoge dosissen 
nutriënten kan bijvoorbeeld de groei van gewassen bevorderen 
en de landbouwer ten goede komen, maar zal tegelijk de water-
kwaliteit negatief beïnvloeden wat een negatieve impact heeft op 
de omwonenden.18 Een investering in vergisting van biomassa 
kan voor gegarandeerde en hogere financiële inkomsten zorgen 
via groenestroomcertificaten, maar kan een meer hoogwaardige 
valorisatie zoals hergebruik voor menselijke consumptie van 
bijvoorbeeld groente- en fruitbiomassa in de weg staan. In derge-
lijke systeembenaderingen kunnen machtsverhoudingen tussen 
verschillende actoren duidelijk geïdentificeerd worden.

Ten tweede hebben we een zwak voor dualistisch denken. We 
plaatsen bijvoorbeeld producent tegenover consument, niche 
tegenover regime, stad tegenover platteland, natuur tegenover 
landbouw, en biologische/lokale/multifunctionele/kleinschalige 
landbouw tegenover conventionele/globale/intensieve/groot-
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schalige landbouw. Dit leidt tot een simplistische voorstelling 
van hoe praktijken zich in de werkelijkheid tot elkaar verhouden. 
Deze dualismen laten onnodig verschillende oplossingspistes 
met elkaar concurreren doordat heel wat nuances worden toege-
dekt. In de dagdagelijkse praktijk zijn er veel meer mengvormen 
mogelijk dan enkel de uitersten.

Polarisering troef
Het gevaar van deze denkfouten is dat ze een voedingsbodem 
in stand kunnen houden voor een polariserend landbouw- en 
voedseldebat. De vragen die geformuleerd worden zijn daarom 
misschien niet de juiste om de transitie in het landbouw- en 
voedselsysteem te verwezenlijken. Laten we eerst dieper ingaan 
op enkele polariserende vragen die we regelmatig tegenkomen in 
het publieke debat, hoe deze tot stand komen en de status quo 
handhaven, om vervolgens te verkennen hoe we aan deze pola-
risatie voorbij kunnen gaan via emancipatorische communicatie.

Een eerste duidelijke polarisatie identificeren we rond niche vs. 
regime. Het debat rond duurzaamheid wordt momenteel gedo-
mineerd door een zeer breed aanvaard theoretisch denkkader 
(cfr. Transitietheorie19) dat een onderscheid wil maken tussen de 
lokale, kleinschalige niches enerzijds en het huidige dominante 
niet-duurzame regime anderzijds. Daarin staat de kernvraag 
centraal: “Hoe kunnen niches doorbreken tot het regime?” Als 
deze manier van denken op een sterk polariserende toon wordt 
gebruikt, dan wordt ongeveer 90% van de Vlaamse landbouwers als 
het gangbare regime beschouwd.20 Al deze landbouwers worden 
in dit denkkader voor een fictieve keuze gesteld: of omschakelen 
naar meer duurzame nichepraktijken, of verder doorgaan in het 
niet-duurzame regime. Dit creëert een polariserend debat waarin 
dergelijke woordendualiteiten weinig ruimte laten voor een zoek-
tocht naar gedeelde praktijken waarbij bijvoorbeeld regimespe-
lers praktijken van niche-actoren integreren. Zo denken we aan 
grootschalige landbouwbedrijven die enkele hectaren vrijmaken 
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voor een Community Supported Agriculture project21 of een buurt-
moestuinproject, of supermarkten die zonder tussenhandelaren 
bij lokale landbouwers vlees aankopen.

Stad vs. platteland is een tweede voorbeeld van polarisatie. Er gaat 
zeer veel aandacht naar de rol van steden in het debat over een 
duurzaam en rechtvaardig landbouw- en voedselsysteem. Niet 
zelden wordt de volgende vraag vooropgesteld in het publieke 
debat: “Zullen we onze steden kunnen voeden met stadsland-
bouw?” Ook deze vraag kunnen we als polariserend beschouwen, 
omdat hier de rurale landbouw tegenover stedelijke landbouw 
wordt gezet door het onderwerp van debat uitsluitend te focussen 
op voedselproductie. Op die manier worden stadslandbouwac-
tiviteiten te makkelijk beschouwd als de wenselijke vervanger 
van landbouw op het platteland. Het gevolg is dat landbouwers 
die buiten de stadscontext actief zijn, zich benadeeld voelen in 
de aandacht voor en investeringen in stadslandbouw. Terwijl in 
het transitieverhaal de zoektocht naar complementariteit net 
de grootste meerwaarde biedt. Uit onderzoek is gebleken dat 
samenwerking en gedeelde barrières (zoals grondtekort, zoek-
tochten naar verdienmodellen, ecologische duurzaamheid) 
kansen kunnen bieden om constructief samen te werken aan een 
duurzaam landbouwsysteem dat meerdere diensten levert aan de 
samenleving dan enkel voedselproductie.22

Een derde polarisatie is die van landbouw vs. natuur. In de media 
wordt landbouw vaak geportretteerd als de boosdoener in het 
verwezenlijken van de Vlaamse natuurdoelstellingen. Of land-
bouwers wordt verweten dat ze tegen natuur- en klimaatdoelstel-
lingen zijn door onder meer hun afwezigheid op de vele klimaat-
protesten van het voorbije jaar. Impliciet lezen we hierin de vraag: 
“Gaat onze landbouw niet ten koste van natuur?” In dit debat 
wordt vaak verwezen naar de slechte waterkwaliteit, het hoge 
grondgebruik, de achteruitgang van de biodiversiteit, geurhinder 
en lawaai. Hoewel niet steeds onterecht, stelt zo’n beschuldi-
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gend discours landbouw lijnrecht tegenover natuur. Terwijl de 
Vlaamse landbouw ongeveer de helft van het Vlaamse grond-
gebied in beslag neemt, kan het constructiever zijn te zoeken 
naar manieren waarop landbouwers natuurdoelstellingen mee 
kunnen helpen te verwezenlijken, en dat op een meer rechtvaar-
dige manier,23 bijvoorbeeld door garanties te bieden aan land-
bouwers dat inspanningen voor natuur niet zullen leiden tot een 
herbestemming van landbouwgrond naar natuurgebied. Of door 
landbouwers correcter te vergoeden voor het beheren van natuur-
gronden of het integreren van biodiversiteit in hun landbouw-
praktijk (bijvoorbeeld door verhoogde subsidies voor teeltrotatie 
en diversificatie).

Tot slot vinden we ook polarisaties in het dualisme producent vs. 
consument, wat zich in de praktijk uit in rendabiliteit vs. consu-
menten- en dierenwelzijn. Steeds luider klinkt de vraag: “Hoe 
kunnen producenten voldoen aan de eisen van de consumenten-
burgers?” Deze vraag zit vervat in berichtgevingen over conflicten 
tussen producenten en consumenten, zoals voedselschandalen 
en recente protesten van dierenrechtenorganisaties op land-
bouwbedrijven in Nederland, Frankrijk, en België.24 Dergelijke 
nieuwsberichten en de maatschappelijke reacties daarop creëren 
een algemeen aanvaard idee dat belangen van producenten en 
consumenten onverzoenbaar zijn. Op deze manier wordt in het 
publieke debat de producent scherp tegenover de consument 
gesteld alsof deze onverzoenbare doelstellingen zouden hebben. 
Nuances en constructieve communicatie zijn zeker niet onbe-
staande, maar we stellen dat de publieke sfeer vaak wordt gedo-
mineerd door polariserend debat zoals hierboven beschreven. 
Niet zelden krijgen zwart-wit tegenstellingen vorm via retorische 
kanalen25 die voortkomen uit wat we het georganiseerde belang 
kunnen noemen: ledenbladen en sociale media van landbouwor-
ganisaties, ngo’s en sociale bewegingen, opinieartikels van verte-
genwoordigers van instituties die betrokken zijn in de subpolitieke 
sfeer. De publieke sfeer wordt gedomineerd door eenrichtings-



289Een rechtvaardige landbouw- en voedseltransitie

communicatie waarin verschillende belangengroepen spreken 
voor, maar zelden met de verschillende belanghebbenden.

Polarisering verzwakt de strijd tegen ongelijke 
machtsverhoudingen
Uiteraard erkennen we dat deze polarisaties voortkomen uit 
een opeenvolging van reële gebeurtenissen en conflicten. De 
tegenstelling tussen landbouw en natuur kent bijvoorbeeld zijn 
oorsprong in ruimtelijke planningstrajecten waarin natuuront-
wikkeling ten koste is gegaan van landbouwareaal en de land-
bouwbedrijven.26

Het probleem is niet zozeer de werkelijke spanningsvelden, maar 
eerder dat polarisaties die rond de spanningsvelden ontstaan, 
gebruikt worden als munitie in strategisch overleg en publiek 
debat. Zwart-witdenken vormt de leidraad in de discussies en 
besluitvorming waardoor een authentiek gesprek tussen verschil-
lende actoren zeer moeilijk wordt. Dit verzwakt de strijd tegen 
ongelijke machtsverhoudingen, om twee redenen.

Ten eerste, in een polariserend debat komen actoren tegenover 
elkaar te staan die in feite zouden moeten kunnen samenwerken 
om de transitie te realiseren. Het klopt dat de zwakste actoren 
zoals landbouwers doordat ze vastzitten aan contracten of door 
institutionele rigiditeit, of consumenten die zich geen duurzame 
voeding kunnen veroorloven niet zomaar de huidige machtsver-
houdingen kunnen omdraaien. Niettemin, een eerste stap om 
het patroon te kunnen doorbreken is volgens ons dat er allianties 
worden gevormd tussen alle soorten actoren waaruit innovaties 
en transities kunnen ontstaan.

Ten tweede, doordat er onvoldoende constructieve uitwisseling 
gebeurt tussen actoren met verschillende belangen en visies, 
gaan mogelijke transitiescenario’s zich in isolement ontwikkelen. 
Zo wordt actoren in het debat de keuze voorgeschoteld tussen 
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uitersten zoals intensieve grootschalige landbouw, futuristische 
voedseltorens, of kleinschalige stedelijke projecten als wenselijke 
toekomst. In het maatschappelijk debat dat voornamelijk over 
uitersten gaat heeft een transitieproces weinig kans op slagen 
omdat er geen plaats is voor complexiteit en nuances.

We argumenteren dat geen van alle duurzame voorstellen die 
voortvloeien uit polariserend debat en eenrichtingscommunicatie 
een duurzame en rechtvaardige transitie in beweging kunnen 
brengen. Hiervoor is een ander soort gesprek van essentieel 
belang dat door het transitieproces heen moet worden gevoerd. 
Wij noemen dit de emancipatorische communicatie.

Emancipatorische communicatie
De huidige middelen, procedures en instrumenten die worden 
ingezet om een duurzame en rechtvaardige transitie te verwe-
zenlijken —zoals bijvoorbeeld beleid en regelgeving die agro-
ecologie of stadslandbouw ondersteunen, of onderzoeksprojecten 
over duurzame en rechtvaardige landbouwsystemen— slagen er 
onvoldoende in om polarisaties op te heffen of ongelijke machts-
verhoudingen in vraag te stellen.

Als academici, politici of middenveldorganisaties beschouwen 
we de leefwereld van diegenen die de transitie moeten maken 
(landbouwer, burger, natuurbeheerder, veiling) meestal slechts 
van buitenaf en kunnen wij deze onmogelijk volledig bevatten in 
onze analyses en stellingnames. Daarbij stoelt onze landbouw- en 
voedselpolitiek op een besluitvormingsproces dat doordrongen 
is van strategische communicatie en het elk voor zich verde-
digen van belangen door organisaties om politieke middelen te 
bekomen.27 Sociale rechtvaardigheid blijft in de huidige status 
quo vaak een abstracte waarde in plaats van een concrete doel-
stelling.

Wat betekent sociale rechtvaardigheid dan in de praktijk? Om 
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sociale onrechtvaardigheden aan te pakken moet allereerst een 
proces mogelijk gemaakt worden waarin de betrokken spelers de 
relaties tussen elkaars belangen en praktijken kunnen bespreken. 
Zo’n proces werd in het begin van de twintigste eeuw theoretisch 
onderbouwd door filosoof John Dewey, pionier in het omdenken 
van ons democratisch systeem naar een meer inclusief geheel.

Voor John Dewey betekent democratie in essentie ook wat zich 
buiten het institutionele veld van verkozenen, politieke partijen 
en belangengroepen bevindt en wat onderdeel uitmaakt van het 
alledaagse leven in werk, school en familie.28 Dewey ijvert voor 
een democratisch traject dat zich tussen alledaagse praktijken 
begeeft, waarbij de professionele en private routines in vraag 
worden gesteld. Hier ontstaat een radicaal andere benadering van 
belangenvertegenwoordiging. In plaats van representatie waarin 
belangen door verkozenen worden verdedigd (representatieve 
democratie), vindt er een gesprek plaats waarin wordt nagegaan 
hoe de acties van de ene persoon of groep een directe impact 
hebben op de acties van de andere persoon of groep (creatieve 
democratie). We stellen hier —met Dewey— niet dat representa-
tieve democratie overbodig zou zijn en erkennen het belang van 
representatie in een democratie, maar geven wel aan dat de repre-
sentatieve democratie nood heeft aan een aanvullend traject met 
democratische interactie tussen verschillende sociale groepen die 
zich autonoom beraden over elkaars wederzijdse belangen en 
praktijken. We sluiten in deze aan bij heel wat hedendaagse deli-
beratieve democraten die ijveren voor een grotere betrokkenheid 
van de belanghebbenden zelf.29

Dit aanvullende traject noemen we emancipatorische communi-
catie. Het idee achter het opzetten van emancipatorische settings 
is dat het innoverende projecten en samenwerkingen stimuleert 
door inzicht te krijgen in de belangen, interesses en betrokken-
heid van actoren die de transitie moeten doorvoeren en door 
het overbruggen van de afstand tussen al die actoren. Ondanks 
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de alledaagse handelingen van verschillende groepen (landbou-
wers, ketenactoren, burgers, natuurbeheerders en consumenten) 
die samen ‘het landbouw- en voedselsysteem’ vormen, ontbreekt 
het te vaak aan betrokkenheid. De routines die voortkomen uit 
bestaande machtsverhoudingen en de polarisaties die ervoor 
zorgen dat verschillende groepen elkaar nooit leren kennen, 
zorgen er immers voor dat die betrokkenheid uitblijft. In eman-
cipatorische settings kunnen we verkennen hoe ieder zijn acties 
kan aanpassen zodat voor de grootste groep actoren de meest 
rechtvaardige situatie kan worden gecreëerd (wat —zoals hier-
boven reeds gesteld— in de praktijk meestal op zoek gaan naar 
het beste compromis betekent).

De emancipatorische setting in de praktijk
Onderstaande situaties kunnen we als goede praktijkvoor-
beelden van emancipatorische settings beschouwen. In al deze 
voorbeelden zitten samenwerkingsvormen tussen gepolariseerde 
actoren waarin wederzijdse gesprekken en begrip voor ieders 
belangen en praktijken worden gestimuleerd. Zoals uit onder-
staande voorbeelden blijkt, kan emancipatorische communicatie 
plaatsvinden op stedelijk en hoger niveau, maar gaat het ook 
over dagdagelijkse communicatie of initiatieven die vanuit een 
persoon of organisatie komen.

Het doel is niet dat conflicten uit de weg worden gegaan of dat 
een consensus het gewenste eindresultaat is. De essentie is dat het 
gesprek gevoerd wordt en op een of andere manier vorm krijgt in 
de praktijk. Net daar waar de polarisatie tot uiting komt, zien we 
mogelijkheden tot verbinding en tot de nodige initiatieven die 
tot een duurzame transitie kunnen leiden.

Een eerste voorbeeld van een emancipatorische setting is 
een stedelijke food policy council of voedselraad, waarin steden 
het thema voeding en landbouw terug op de politieke agenda 
plaatsen. In die voedselraden ontmoeten verschillende actoren uit 



293Een rechtvaardige landbouw- en voedseltransitie

de beleidswereld, de markt en de samenleving elkaar en worden 
ieders belangen geuit en besproken. Er wordt overlegd, problemen 
en opportuniteiten worden geïdentificeerd, en er worden beleids-
aanbevelingen geformuleerd of zelfs acties ondernomen. In voed-
selraden komen ook de complexiteit, de tegenstrijdigheden en 
de conflicten naar boven, bijvoorbeeld tussen landbouwers rond 
de stad en nieuwe stedelijke actoren. Deze identificeren is een 
noodzakelijk stap in de transitie. De grote troef van voedselraden 
is dat steden maximaal kunnen inzetten op kwetsbare groepen 
zoals landbouwers en nieuwkomers en zo sociale rechtvaardig-
heid in het voedselsysteem kunnen ondersteunen.

Een tweede voorbeeld van emancipatorische communicatie 
is een collectief boereninitiatief in Gent. In 2017 lanceerde de 
stad een projectoproep om in Afsnee op 10 hectare landbouw-
grond in eigendom van het OCMW een duurzaam landbouw-
project te realiseren. De voorwaarden werden zo opgesteld dat 
samenwerkingsverbanden tussen verschillende actoren noodza-
kelijk waren. Het uiteindelijk verkozen project is er een waarin 
een ‘niche-actor’ —een biologisch CSA-bedrijf— samenwerkt 
met een ‘regime-actor’ — een conventionele melkveehouder. 
Dankzij de samenwerking kunnen kringlopen gesloten worden 
en de verdienmodellen van beiden versterkt. Bijvoorbeeld, de 
grasklaver als groenbemester wordt gebruikt om de omschake-
ling te kunnen maken naar biologische landbouwgrond. De gras-
klaver wordt ook gebruikt als veevoeder. De mest en machines 
van het melkveebedrijf kunnen worden gebruikt om de groenten 
te telen op het CSA-bedrijf.30 Dankzij de ondersteuning van de 
stad Gent en de openheid van de betrokken boeren, burgers en 
organisaties werd communicatie en samenwerking tussen deze 
actoren mogelijk gemaakt.

Een derde voorbeeld van emancipatorische communicatie gaat 
over een samenwerking tussen de Boerenbond en Natuurpunt. 
Op initiatief van Natuurpunt werd een bootcamp georganiseerd 
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voor landbouwers en natuurbeheerders. Het hoofddoel van het 
bootcamp was het zoeken naar antwoorden op de vraag: “Wat 
bindt beide met elkaar?” Een heel weekend lang gingen deel-
nemers met elkaar in dialoog over wat natuur betekent voor 
eenieder. Maar het ging ook over zeer concrete praktijken zoals 
hoe het vroegtijdig maaien een negatieve invloed heeft op het 
broedsucces van vogels of de angst die landbouwers hebben dat 
hun interventies richting natuurbeheer hun rechtszekerheid in 
het gedrang brengen.31 Radiomaker Begijn Le Bleu maakte een 
uitgebreid verslag van de gesprekken en illustreerde de details van 
de gesprekken binnen een emancipatorische setting.32

Als laatste voorbeeld kunnen we de dialoogdagen “de Vlaamse 
varkenshouderij op weg naar 2020” uit 2011 aanhalen. Na een 
aanhoudende crisis in de varkenshouderij en onder druk van 
de varkenssector besloot het toenmalige kabinet van landbouw 
onder minister Kris Peeters (CD&V) om een reeks dialoogdagen 
met belanghebbenden te organiseren. Het doel van de dialoog-
dagen was om “de pijnpunten binnen de sector te aanhoren en 
te zoeken naar oplossingen voor de problemen en naar nieuwe 
strategieën op de middellange termijn.”33 Experten, landbouwers, 
en andere ketenactoren zoals slachthuizen, veevoederleveranciers 
en de verwerkende industrie werden rond de tafel gebracht om 
een reeks thema’s rond marktstrategie, rendabiliteit, innovatie en 
de relatie met de veevoederindustrie te bespreken. Supermarkten 
waren niet aanwezig wat door alle betrokkenen als een gemis 
werd gezien. Onderzoek toonde aan dat verschillende problemen 
—waaronder de verdoken integratie— in de diepte werden 
besproken en dat dit leidde tot een aantal beleidsveranderingen 
waaronder de verplichte uitbouw van een transparant karkasclas-
sificatiesysteem34 en opzetten van een varkensloket waar varkens-
houders met vragen terechtkunnen.35 Helaas werd in de nasleep 
van het traject weinig inspraak gegeven aan landbouwers zelf 
en werd het actieplan dat resulteerde uit de dialoogdagen niet 
behouden als een referentiedocument voor een nieuwe strategie 
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tot het jaar 2020.36 Niettemin vertoonden de dialoogdagen wel 
de kenmerken van een emancipatorische setting.

Discussie 
Een duurzame en rechtvaardige transitie in het landbouwsysteem 
is een complex en veelzijdig verhaal. Het samengaan van ecolo-
gische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid stuit vaak op 
inherente spanningsvelden en contradicties. Wat een duurzame 
verbetering is voor de ene, kan een sociale onrechtvaardigheid 
betekenen voor anderen. Een transitie houdt een doordachte 
zoektocht in naar de beste compromissen. 

Het transitieproces wordt daarbij bemoeilijkt door dominante en 
ongelijke machtsverhoudingen in het landbouw- en voedselsys-
teem. Eén van de redenen waarom er zo weinig aan die machts-
verhoudingen wordt gesleuteld is een polariserend klimaat in het 
landbouw- en voedseldebat waarin strategische actoren uit elkaar 
gespeeld worden die in feite (samen) moeten deelnemen aan het 
transitieproces. Conventionele landbouwers worden bijvoorbeeld 
vaak lijnrecht tegenover ‘natuur’, ‘consument’, of ‘klimaatactie’ 
geplaatst en beschouwd als onderdeel van het ‘niet-duurzame 
regime’. In zo’n situatie is het moeilijk om transitie te bevor-
deren en nieuwe, noodzakelijke oplossingspistes en allianties te 
bedenken. 

In dit hoofdstuk argumenteerden we daarom dat er door het tran-
sitieproces heen —complementair aan de huidige instrumenten 
die transitie ondersteunen— een ander soort communicatie moet 
worden georganiseerd, namelijk emancipatorische communicatie. 
Centraal in emancipatorische communicatie is het idee dat een 
dialoog tussen de verschillende sociale groepen betrokken in het 
landbouw- en voedselsysteem een belangrijke stap is om met de 
complexe realiteit aan de slag te gaan eerder dan die uit de weg te 
gaan (wat gebeurt in een polariserend debat).
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De vier emancipatorische settings hierboven illustreren de diverse 
mogelijkheden om elkaars belangen bespreekbaar te maken. 
Tezelfdertijd toont hun  uitzonderlijkheid aan dat het opzetten 
van een emancipatorische setting geen evidentie is in het huidige 
politieke en institutionele systeem. Het blijven vaak onderbe-
lichte experimenten in de marge waardoor de mogelijkheden van 
emancipatorische communicatie onderbenut zijn.

We beweren in geen geval dat emancipatorische communicatie 
de enige oplossing is om ongelijke machtsverhoudingen aan te 
vechten. Toch zijn we overtuigd dat het nieuwe richtingen opent 
weg van de status quo — die mede in stand wordt gehouden door 
polarisatie, en dat het een onderbenut en belangrijk onderdeel 
vormt ieder transitieproces. Door emancipatorische communi-
catie kunnen actoren zich bewust worden van hoe hun handelen 
al dan niet in het nadeel is van andere actoren. Zonder gesprek is 
er dus geen mogelijkheid tot emancipatie.

Neem opnieuw het voorbeeld van de veiling of de varkenshou-
derij. Een emancipatorische dialoog zou de betrokken ketenspe-
lers die te weinig rekening houden met de belangen van land-
bouwers kunnen meenemen in een overlegtraject en hen doen 
inzien dat de manier waarop zij hun praktijken organiseren (het 
verkopen van voedsel, het verkopen van veevoeder) een nefaste 
invloed hebben op de groeikans, de autonomie en de levenskwa-
liteit van de landbouwer, bijvoorbeeld door inzicht te krijgen in 
de stress waarmee landbouwers kampen of de (economische en 
andere) kansen die de landbouwer worden ontnomen.

Op de vraag wie emancipatorische settings moet organiseren en 
wanneer, argumenteren we dat emancipatorische communicatie 
door het hele transitieproces heen kan ontstaan. Het initiatief 
kan genomen worden in alledaagse praktijken door burgers, 
organisaties, en andere ketenactoren, maar het kan evengoed een 
formeel georganiseerd communicatietraject vanuit de overheid of 
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het middenveld inhouden. 

Toch zien we een grote rol weggelegd voor overheden, midden-
veldorganisaties, onderzoeksinstellingen en universiteiten 
betrokken in het landbouw- en voedingssysteem. De niet geringe 
middelen waarover deze instituties vaak beschikken worden te 
vaak gebruikt om het probleem van op afstand te analyseren en 
beschrijven, en veel te weinig om de kracht van de actoren zelf 
te mobiliseren in het aanpakken van diezelfde problemen. De 
transitiescenario’s die naar boven komen, kunnen dan worden 
ondersteund met de middelen van deze instituties/organisaties 
(beleidsinstrumenten, netwerk, kennis). Het tegenargument dat 
dit te selectief of onrepresentatief zou zijn, weegt volgens ons niet 
op tegen het potentieel om verschillende actoren te emanciperen 
en te stimuleren tot een transitie.

De grote uitdaging die volgt op emancipatorische communicatie 
is om de vertaalslag te maken naar het beleid, de praktijk, en de 
maatschappelijke bewustwording.  Uiteraard is het opzetten van 
een emancipatorische setting geen garantie dat sociale onrecht-
vaardigheden zullen worden opgelost. Een ‘gesprek’ hoeft immers 
niet noodzakelijk tot verandering in het gedrag of de praktijken 
te leiden.  In sommige situaties kan emancipatorische communi-
catie dan ook geen uitweg bieden. Als de weerstand tot (al dan 
niet kleine) veranderingen in de huidige machtsverhoudingen 
blijft, of als acties slechts symbolische waarde hebben, moeten 
sociale onrechtvaardigheden op een andere manier worden 
aangepakt, via bijvoorbeeld protest of juridische procedures.
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