Intentieverklaring
In snel tempo transformeert het platteland tot een gigantisch agrarisch bedrijventerrein.
Ecologen, hydrologen en agrarische natuurverenigingen zetten de seinen op rood omdat het
agrarisch productielandschap, ten koste van biodiversiteit, dierenwelzijn en, uiteindelijk,
onze gezondheid, wordt uitgeput om de ‘consument’ te dienen. De Doorwerth-Conferentie
wil, als onafhankelijk platform, de dominante partijen in deze keten vragen hoe zij denken
uit deze val te kunnen komen.
Nederlandse welvaart op een doodlopende weg
Het gaat in Nederland beter dan ooit nu wij de bankencrisis van 2008 achter ons hebben
gelaten. Toch beginnen zich aan de horizon donkere wolken samen te pakken. Sinds de
Tweede Wereldoorlog is de productie van het boerenland tot een ongelooflijk niveau
gestegen, wij produceren en exporteren alsof er geen grenzen aan groei bestaan. Wij mogen
trots zijn op de positie van Nederland als het op één na, grootste voedsel exporterende land
van de wereld. Maar de hoge ambities van economische voorspoed worden zwaar overschaduwd door een kolossale verarming van ons land. Economische voorspoed op korte
termijn, maar rampspoed voor ecologie en volksgezondheid.
Uit een representatief consumenten onderzoek (juli2016) door Motivaction komt een
onheilspellend beeld. Globaal twee derde van alle consumenten weet min of meer dat het
niet goed gaat met onze lucht, bodem, sloten en riviertjes. Zij maken zich daar zorgen over,
maar weten niet wat te doen. Supermarkten doen hun best voedingsmiddelen zo veilig en
voordelig mogelijk op het schap te presenteren. De meeste consumenten maken gretig
gebruik van de aanbiedingen, een minderheid koopt bewust biologisch, diervriendelijk of uit
de eigen streek. Toch blijkt uit hetzelfde Motivaction onderzoek dat acht van de tien
consumenten een hoge bereidheid heeft mee te werken aan het kopen van duurzame
producten van dichtbij, waarbij het geld eerlijker verdeeld kan worden en de essentie van
biodiversiteit voor de toekomst wordt bewaakt.
Dominante partijen in de keten
In de voedselketen zijn enkele belangrijke partijen actief:
 De financiers met als doel de kredietwaardigheid van hun beleggingen te behouden.
 De veevoederbedrijven die fungeren als manager van de belangrijkste stromen
grondstoffen van elk afhankelijk agrarisch bedrijf.
 De melkfabriek die mee-investeert in opschaling van de markt waarbij ze rekent op
het vangnet van de overheid als het om het wegsubsidiëren van overproductie gaat.
 De opleidings- en onderzoeksinstellingen die vooral kennis overdragen over het
optimaliseren van een systeem van proteïne en voedselproductie dat systemisch niet
draagbaar, dus eindig is.
 De consumentenmarkt, gedomineerd door supermarkten, die vooral willen uitstralen
dat ze het consumentenbelang centraal hebben staan, maar in belangrijke mate
natuurlijk partijen zijn die imago's en beelden vermarkten met aandeelhoudersrendement als doel.
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Deze constellatie van bovenliggende partijen, die allen vermoedelijk van goede wil zijn, leidt
tot een opoffering van biodiversiteit en dramatische uitholling van de Nederlandse natuur:
noch de overheid als hoeder van het algemeen belang, noch de natuurbeschermingsorganisaties blijken hier tegenwicht tegen te kunnen of willen geven. We beginnen bij de
geldschieters. De vraag is of de banken, die zo’n belangrijke rol spelen in de financiering van
de natuurvijandelijke (maar economisch aantrekkelijke) activiteiten, een positieve rol zouden
kunnen spelen voor de Nederlandse natuur.

De Doorwerth-Conferentie
 is een ontmoetingsplek voor het landschap
 voor topbestuurders en topbeslissers
 zonder last of ruggespraak
 inspireert en initieert
 wordt financieel ondersteund door http://www.doorwerth-conferentie.nl/sponsors.html
In de traditie van de Doorwerth-Conferentie krijgen sprekers geen vergoeding en zijn er geen
toegangskaarten te koop. De conferentie wordt georganiseerd op kasteel Doorwerth op
woensdag 22 februari 2017.
Eerdere conferenties
2015: Culturen, Volken en Landen; Lessen die ik heb geleerd. Spreker: Herman graaf Van
Rompuy, president emeritus EU
2014: Hoe ziet Nederland er over 20 jaar uit? Inleiders: prof.dr. Paul Schnabel en Henry
Meijdam.
2013: 15 tinten groen. De burger en de natuur. Inleiders: Jelle de Jong(IVN), Ahmed Ait Moha
(Motivaction) en Bernt Kok (ABNAmro MeesPierson)
2012: Natuur- en Landschapsbeleid 2012 Inleider: dr. Henk Bleker, staatssecretaris,
coreferent: ir. Tjerk Wagenaar (Natuur en Milieu)
Voor meer informatie bezoekt u www.doorwerth-conferentie.nl

Namens het Bestuur van de Doorwerth-Conferentie,

L.C. (Elco) Brinkman
A. (Andreas) Dijkhuis
A.R. (Arlette) Neuteboom
T. (Thijs) de la Court

A.M. (Arne) Heineman
C.M.L. (Tia) Hermans
H.H.T. (Herbert) Prins
F. (Frits) Spangenberg
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