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Lokale teelt van lupine en soja goed voor ons en voor de wereld
Sandra van Kampen en  
Hans van Kessel 

DDe regering moet dezer dagen 
invulling geven aan miljoenen 
aan Europese landbouwsubsi-
dies. De tijd is rijp om de teelt 

van eiwitrijke gewassen in Nederland 
goed op gang te brengen.

Als een van ’s werelds grootste 
vleesproducenten legt Nederland beslag 
op een areaal van ruim een miljoen voet-
balvelden aan voedselgewassen, voor 
diervoeders. we kunnen consumenten 
en veehouders een schuldgevoel blijven 

aanpraten over vlees, maar slimmer is 
om onze landbouw beter in te richten 
voor de productie van nieuwe, plant-
aardige eiwitten. Bonen, kikkererwten, 
linzen, kapucijners zijn gezond, vetarm 
en vezelrijk. De meeste peulvruchten 
gedijen hier prima. Ons land beschikt 
bovendien over innovatiekennis; Neder-
landse producten winnen over prijzen 
met de beste smaak, de beste bite, de 
vernieuwendste vleesvervangers. 

Het is economisch logisch meer van 
zulke eiwitten hierheen te halen. Lupine 
en soja binden stikstof, verbeteren de 
bodemvruchtbaarheid en bevorderen de 

biodiversiteit. Akkerbouwers kunnen er 
hun vruchtwisseling mee verruimen. In 
Noordwest-Europa kunnen we nog zon-
der grootschalige genetische modificatie 
die de landbouw op het Amerikaanse 
continent beheerst. Met weinig inspan-
ning kunnen we met soja en lupine de 
teelt verbeteren, nieuwe producten ont-
wikkelen en nieuwe marktvraag aanbo-
ren. Akkerbouwers en producenten zijn 
er klaar voor en steeds meer consumen-
ten staan open voor nieuwe, gezonde en 
eiwitrijke producten. Een duwtje van de 
politiek en overheid kan alle schakels in 
deze keten in beweging brengen.

Er is geen extra budget nodig om 
de eiwitgewassen lupine en soja in de 
vergroeningsmaatregelen van het Ge-
meenschappelijk Landbouwbeleid op 
te nemen. Als de overheid nu kiest voor 
innovaties die goed zijn voor mensen, de 
economie en onze aarde, beloven wij er 
alles aan te doen om de teelt, productie 
en verwerking van Nederlandse lupine 
en soja tot een succes te maken. 
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