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Rudy Rabbinge over de verbetering van de voedselvoorziening in de wereld  
 Hans Hornstra over Nei Naoberschap in Gees 

 
Impressie van de bijeenkomst van oudere leden van de PvdA in Drenthe  

op 18 april 2016 in dorpshuis De Weidehoek in Wijster 
 

 
 

De bijeenkomst in een notendop 
 

De voedselproductie is in omvang en kwaliteit in 
de afgelopen eeuw in het Westen gigantisch 
vooruitgegaan. De bevolking in grote delen van 
Azië is nu met een inhaalrace bezig, terwijl 
Afrika aan het begin van de weg omhoog staat.  
Nederland heeft erg veel kennis in huis over de 
verbetering van de voedselproductie. Deze 
deskundigheid wordt op vele plaatsen in de 
wereld ingezet en hoogleraar Rudy Rabbinge is 
op dit moment de meest vooraanstaande Neder-
landse deskundige op dit gebied.  
Hij brengt ons graag op de hoogte. 

Hans Hornstra, tot vorig jaar Statenlid, is één 
van de initiatiefnemers van Nei Naoberschap in 
Gees, bedoeld om waar nodig hulp te bieden aan 
inwoners van Gees. Hans vertelt enthousiast over 
de opzet van deze coöperatie. 
 

Benno Reerink meldt hoe het gaat met het in 
contact brengen van vluchtelingen van het AZC 
Oranje met inwoners van Drenthe. 
 

Albert Huizing doet verslag over hoe het staat 
met de provinciale notitie Sociaal beleid. 

 
 

 

Bij het overlijden van Henk Weggemans 
 

Hans Hornstra treedt tevens op als gespreks-
leider. Hij staat aan het begin van de bijeenkomst 
kort stil bij het overlijden van voormalig gedepu-
teerde Henk Weggemans, omdat zijn naam altijd 
verbonden zal blijven aan het dorpshuis in zijn 

woonplaats Wijster waar de PvdA in Drenthe zo 
vaak bijeenkomt. Henk ontbrak ook nooit op de 
middagbijeenkomsten van oudere leden van de 
PvdA in Drenthe. 

 
 

 

Albert Huizing over de provinciale notitie ‘Sociaal beleid’ 
 

Gedeputeerde Staten (GS) hebben een notitie 
Sociaal beleid uitgebracht. Voordat deze in de 
Statencommissie behandeld werd, heeft de fractie 
hier eerst overleg over gehad met onze 
Werkgroep Ouderenbeleid. De werkgroep is net 
als de fractie blij met de terugkeer van sociaal 
beleid als onderdeel van het provinciaal beleid;  

nog niet zo lang geleden had de provincie dat 
immers afgestoten.  
De werkgroep vond de notitie zelf onvoldoende. 
Omdat de fractie en vele anderen daar net zo over 
dachten, is de notitie door GS teruggenomen. GS 
hebben toegezegd vóór de zomer met een nieuw 
voorstel te komen. Meer hierover op de website. 
 

https://drenthe.pvda.nl/2016/03/31/pvda-drenthe-vraagt-en-krijgt-betere-notitie-sociaal-beleid/
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Dorpscoöperatie  Nei Naoberschap Gees 
 

door Hans Hornstra 
 

 
 

De presentatie over Nei Naoberschap 
is hier te down-loaden; een ontwerp-
folder met meer praktische zaken is 
hier in te zien. 

Aanleiding voor het initiatief 
is dat de overheid tegen de 
mensen zegt: “Kijk eens wat je 
zelf kunt doen.” Die hand-
schoen is opgepakt. 
 

Doel van Nei Naoberschap is 
het organiseren van onderlinge 
hulp in de breedste zin. 
Onderliggend doel is om de 
inwoners meer contact met 
elkaar te laten maken.  
 

Er is gekozen voor de vorm 
van een coöperatie, waar de 
inwoners lid van kunnen 
worden en er contributie voor 
betalen. Dit laatste is mede 
ingegeven door de gedachte, 
dat als mensen contributie 
betalen, zij het gevoel hebben 
recht te hebben op hulp. Als er  

geen contributie betaald hoeft 
te worden, veronderstellen de 
initiatiefnemers dat sommige 
mensen niet zo snel hulp zullen 
vragen. 
 

Er is met opzet niet gekozen 
voor een zorgcoöperatie, zoals 
Hollandscheveld dat gedaan 
heeft; daar komt te veel bij 
kijken. 
Bij de voorbereiding van Nei 
Naoberschap is goed samen-
gewerkt met andere plaatselijk 
actieve organisaties, zoals het 
Plaatselijk Belang, zodat er 
geen verdringing plaats vindt. 
 

Nei Naoberschap is al 
begonnen maar gaat volgens de 
huidige plannen op 9 juli 
officieel van start. 

   
Terugblikkend zegt Hans dat de initiatiefnemers 
bij de voorbereiding tegen meer dilemma’s zijn 
aangelopen, dan waar zij vooraf rekening mee 
hadden gehouden. 

Zij zijn graag bereid om hun opgedane kennis te 
delen met mensen die er over denken elders een 
dergelijke organisatie te ontwikkelen. 
Voor vragen is Hans per mail bereikbaar. 

 
 

Contact met vluchtelingen in AZC Oranje 
 

Op initiatief van Benno Reerink (foto) heeft PvdA Drenthe samen 
met Famke ten Brinke van Stichting ZIVA een informatie-
bijeenkomst op het AZC in Oranje gehouden over een initiatief 
om vluchtelingen en inwoners van Drenthe met elkaar in contact 
te brengen. Lees daar alles over op de website. 
 

Elke zaterdagmiddag komen zowel vluchtelingen als inwoners bij 
elkaar in het restaurant. Zij wisselen daar uit wat zij graag willen 
ondernemen of aanbieden. Benno noemt een reeks van 
voorbeelden. Hij roept de aanwezigen op hier aan mee te doen; 
dat kan natuurlijk ook met vluchtelingen van andere AZC’s.  
 
 

De verbetering van de voedselvoorziening in de wereld 
 
Rudy Rabbinge spreekt voor de vuist weg en 
schetst op trefzekere en begrijpelijke wijze een 
beeld van de ontwikkeling van de voedsel-
voorziening in de wereld. 

Hij vertelt zoveel wetenswaardigs, dat er in deze 
impressie een selectie moet worden gemaakt uit 
wat er allemaal naar voren is gebracht: 
 

 
 

https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/471/2016/04/Nei-Naoberschap-presentatie-PvdA.pdf
mailto:hrhornstra@hetnet.nl
https://drenthe.pvda.nl/2016/03/27/kennismaking-met-kom-over-de-brug-azc-oranje/
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Rudy Rabbinge  

verspreiding en in Afrika worden geschikte 
gronden nog onvoldoende benut voor landbouw. 
 

Door de grote productiviteitstijging kan de 
landbouw op dit moment genoeg voedsel 
produceren om de wereldbevolking te voeden.  
We zien een sterke productiestijging in landen als 
China en India. China is nu de belangrijkste 
exporteur van aardappels in de wereld. Het land is 
met aardappelteelt begonnen omdat de 
aardappelplant een groter deel van de opgevangen 
energie benut voor voedsel dan bijvoorbeeld rijst. 
De rijstproductie in India is zó toegenomen dat het 
land nu zelfs rijst uit kan voeren. 
 

Beschikbaarheid van water groter probleem 
Problematischer zal de beschikbaarheid van 
voldoende water zijn op al die plaatsen waar in 
principe landbouw mogelijk is. Er zal veel energie 
gestoken moeten worden in een goede 
watervoorziening en een efficiënt watergebruik. 
 

Enorme ontwikkelingen in landbouw 
Een goede voedselvoorziening is niet zo 
vanzelfsprekendheid als het lijkt; de ouderen 
onder ons weten dat nog uit ervaring. 
 

De wereldvoedselvoorziening is de laatste pak 
weg 100 jaar veel beter geworden. 
De productiviteit van de landbouw is sterk 
vooruitgegaan. Door een enorme mechanisatie, 
de keuze van betere gewassen, betere teeltme-
thoden, geschiktere bestrijdingsmiddelen tegen 
ziekte en insecten en betere bemesting. 
 

Tegelijk zien we een belangrijke ontwikkeling 
waar bij de keuze van te verbouwen gewassen 
steeds meer gelet wordt op de invloed van 
gewassen en hun productiemethoden op de 
gezondheid van mensen en milieubelasting. 
Verder gaan smaak en verscheidenheid een 
grotere rol spelen voor de consument en dus voor 
de landbouw. 
 

Voedsel ongelijk verdeeld over de wereld 
Er is dus voedsel genoeg, alleen ontbreekt het de 
bevolking in sommige – meestal Afrikaanse – 
landen aan koopkracht en voldoende 
vervoersmogelijkheden, waardoor niet iedereen 
op de wereld voldoende te eten heeft en op 
internationale hulp is aangewezen. 
 

En in de toekomst? 
Zal er in de toekomst wel genoeg voedsel zijn 
voor de snel groeiende wereldbevolking? Dat 
moet mogelijk zijn. De moderne 
productietechnieken krijgen een ruimere  

Foto rechts: Mevrouw Rabbinge luistert mee 

Rol van Nederland en van Rudy Rabbinge 
Nederland speelt in de verbetering van de 
landbouw een vooraanstaande rol, met de 
Universiteit van Wageningen als centrum van 
kennis en onderzoek. Rudy Rabbinge, hoogleraar 
aan deze universiteit,  is al heel lang onder de 
vlag van de VN adviseur van regeringen van vele 
landen. Momenteel van China en de Filippijnen.  
 

Afrika 
Hij is ook betrokken bij de Alliantie voor de 
Groene Revolutie in Afrika. Structurele 
verbeteringen vinden al in verschillende 
Afrikaanse landen plaats. In andere landen van 
dit continent zijn de omstandigheden (nog) niet 
gunstig genoeg voor grootscheepse 
verbeteringen. Vele factoren spelen daarbij een 
rol, zoals de kwaliteit van de grond, de kwaliteit 
van de overheid en de cultuur van de 
bevolkingsgroepen. Een voorbeeld: vrouwen 
hebben niet altijd toegang tot noodzakelijke 
kredieten. 
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Discussie 
Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van 
de toehoorders merkte Rudy Rabbinge op: 
x Van belang is het kwekersrecht: men mag 

gebruik maken van elkaars uitvindingen 
x Met biologische landbouw is niets mis, 

behalve dat deze minder efficiënt is dan de 
reguliere teelt. Biologisch geteelde gewassen 
zijn ook niet gezonder dan de regulier 
geteelde gewassen, mits voor de laatste er niet 
teveel kunstmest of bestrijdingsmiddelen 
worden gebruikt.  

x Het is belangrijk dat ontwikkelingslanden een 
goed kadaster hebben. 

x Door resistente gewassen te ontwikkelen kan 
het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen worden tegengegaan. 

x Het ontwikkelen van het TTIP (het in 
voorbereiding zijnde vrijhandelsverdrag 
tussen Europa en de VS) is op zich een goede 
zaak, maar kent bepalingen die niet 
bevorderlijk zijn voor een goede en gezonde 
voedselvoorziening.  

  
Verdere informatie 
Wie meer wil weten over werk en loopbaan van 
Rudy Rabbinge kan terecht bij Wikipedia en de 
website van de Universiteit van Wageningen. 

Op Youtube is een lezing te zien, waarin Rudy 
Rabbinge in een bijeenkomst van SER Noord-
Nederland zijn opvattingen met beelden en 
grafieken toelicht. 

 
 

 

Afsluiting  
 

Albert Huizing constateert dat 
we weer terug kunnen zien op 
een geslaagde bijeenkomst, 
waarin de sprekers interessante 
zaken aansneden en er ook tijd 
was om met elkaar het laatste 
nieuws uit te wisselen.  
 
Albert geeft een boekenbon aan 
Rudy Rabbinge en Hans 
Hornstra voor hun aandeel in 
deze bijeenkomst en dankt allen 
voor hun aanwezigheid. 
 

Bekijk ook 24 foto’s op Flickr: 
IMG_0819 t/m IMG_0885 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rudy_Rabbinge
https://www.vcard.wur.nl/Views/Profile/View.aspx?id=4171
https://www.youtube.com/watch?v=EVEQe__Uj3M
https://www.flickr.com/photos/123594746@N04/?

