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De Europese “Green Deal” die door Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, 
en haar rechterhand, de Nederlandse socialist Frans Timmermans, op 11 december 2019 voorgesteld werd 
zal grote gevolgen hebben voor onder meer de landbouwsector. De ambitie van de Commissie is om in 
2050 met Europa als eerste continent volledig klimaatneutraal te zijn. Een waslijst aan maatregelen voor 
de Europese landbouw hoort erbij of wat had u verwacht? De Commissie omschrijft haar visie op de land-
bouw richting 2050 onder de noemer “Farm to Fork”-strategie, “Riek tot Vork”-strategie in onze moedertaal. 
Deze strategie zal in het voorjaar van 2020 voorgesteld worden. De Europese Commissie heeft hiermee, 
naar eigen zeggen, “een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem” voor ogen. Eind dit jaar zou 
een reeks initiatieven uitgerold worden die daartoe moeten bijdragen. Eén van de doelstellingen die de 
Commissie reeds duidelijk uitsprak is een drastische reductie van het gebruik van chemische gewasbe-

schermingsmiddelen: de hoeveelheid gebruikte middelen moet in 2030 zijn gehalveerd. Daarnaast wordt een sterke vermindering 
van het gebruik van kunstmeststof naar voor geschoven, terwijl het gebruik van organisch materiaal sterk zou moeten toenemen. 
Er zou nog meer moeten worden ingezet op de biologische landbouw en parallel daarmee stuurt men aan op de ontwikkeling alter-
natieven voor chemische middelen. Een niet onbelangrijk element bij dit laatste punt is dat Europa wil inzetten op de doorgedreven 
ontwikkeling van nieuwe gentechnologie (niet-GMO) zoals Crispr-veredeling, om gerichter te kunnen (lees “mogen”) werken in de 
ontwikkeling van bijvoorbeeld ziekteresistentie, naast de ontwikkeling van bijvoorbeeld droogteresistentie. Het probleem daarbij is 
dat op vandaag onvoldoende steun genoten wordt binnen de Europese instanties om met die ontwikkelingen door te gaan. Ironisch 
genoeg trekken de linkse (en groene) fracties in het Europees Parlement voortdurend aan de rem wanneer die dossiers op tafel 
komen, niet gehinderd in hun werkzaamheden door de immens grote lobbymachines van de milieubewegingen die overal spoken 
zien opduiken. De Green Deal die nu zo sterk naar voorgeschoven wordt is blijkbaar niet volledig gedragen door diegenen die er 
hun naam aan lenen. De nieuwe landbouwcommissaris Wojciechowski heeft intussen laten weten dat hij een hoger budget wil om 
de landbouwers te helpen die groene dromen van Timmermans te realiseren. Timmermans blijft immers onverminderd de boeren 
bestoken om ze “rijp” te maken voor de ingrijpende maatregelen die mee zouden opgenomen worden in het nieuwe landbouwbeleid 
dat we mogen verwachten eind 2021. Zo heeft Timmermans vlak voor Kerstmis zwaar uitgehaald naar de protesterende boeren in 
Nederland, waarbij hij zei “niet te kunnen begrijpen dat de boeren in zijn land op straat komen en een landbouwsysteem verdedigen, 
dat geen toekomst meer heeft”. Half december verklaarde hij naar aanleiding van de voorstelling van de ‘Green Deal’ dat Europa 
best landbouwgrond kan inleveren en dat ook de export van landbouwproducten wat minder kan. Ga daarmee naar de oorlog! 
Deze uitspraken komen niet plots uit de lucht gevallen. Frans Timmermans heeft Diederik Samson als kabinetschef en die is, op 
zijn zachtst uitgedrukt, sterk ideologisch geinspireerd. Zijn idealen heeft hij eerst als activist en later medewerker bij Greenpeace, 
maar ook als woordvoerder milieubeleid voor de Nederlandse socialisten proberen waar maken. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat de Europese Commissie, onder aangeven van dit olijke duo de landbouw als één van de grote vervuilers van het milieu en de 
grote boosdoener voor het klimaat is gaan beschouwen. Timmermans wil het EU-landbouwbeleid op de schop, het de komende 
jaren drastisch veranderen én vooral groener maken, onder meer door een totaalverbod op pesticiden. Ook pleit hij voor meer bio-
diversiteit, minder landbouwgrond en bijgevolg ook veel minder boeren.

Dat Europa terzelfdertijd vrijhandelsakkoorden sluit met landen waar een loopje genomen wordt met elementaire productieregels 
en tientallen producten mogen gebruikt worden die bij ons verboden zijn of worden is onaanvaardbaar. 

Ook hier geldt de boodschap: een ecologisch paradijs bouw je niet op een economisch kerkhof.
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