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Hoogleraar Dieren en Duurzame Voedselsystemen. Dat is Imke de Boer. Professor is 
zeker, maar een kamergeleerde is ze zeker niet. Haar onderzoek en de toepassing 
daarvan in de agrarische praktijk zijn niet alleen zeer relevant, maar kunnen niet 
minder dan de fundamentele basis zijn waarop ons wereldvoedselsysteem met 
grote noodzaak en urgentie omgevormd kan en moet worden om duurzaam te 
kunnen worden, en ook op lange termijn de wereldbevolking te kunnen blijven 
voeden. 

Dat zijn grote woorden, maar elk daarvan is waar. Imke de Boer is een 
fundamentele denker en doener die die basis, structuur en praktische uitvoering 
van duurzame agrarische systemen op een briljante wijze heeft geanalyseerd en 
door haar inspirerende visie inmiddels tevens bijdraagt aan de concretisering 
daarvan. 

Drie uitgangspunten staan in haar visie centraal: 

1) Akkerbouw is primair de productie van plataardig voedsel voor de mens. 

2) Reststromen uit het voedselsysteem dienen als bodemverrijkers en voedsel 
voor dieren. 

3) Productie en consumptie van dierlijke producten wordt begrensd door de 
beschikbaarheid van grasland en reststromen. 

Een dergelijk agrarisch systeem omvat dus wel degelijk dieren, maar op een 
volkomen andere basis. En het vergt zelfs minder grond, water en fosfor dan 
wanneer de mensheid volledig op een veganistisch dieet zou leven -want daarbij 
zouden grasland en restromen niet optimaal gebruikt kunnen worden. 

Haar visie resulteert in echte kringlooplandbouw -een term die tegenwoordig vaak 
wordt gebruikt, maar zelden begrepen wordt, laat staan in de praktijk gebracht. Al 
wordt Imke de Boer’s visie tegenwoordig gelukkig steeds breder herkend en erkend. 

Recent won zij met haar team van innovatieve boeren en voedselsysteemdenkers 
en negen anderen de prestigieuze Rockefeller Food System Vision Prize (waarvoor 
maar liefst 1300 inzendingen waren ingediend). En haar visie wordt inmiddels ook 
al concreet toegepast. De organisatie Caring Farmers, waarvan zij in de Raad van 
Advies zit, verenigt een groeiende groep agrariërs die haar ideeën in praktijk 
brengen. 

Er moet nog veel gedaan worden om het mondiale voedselsysteem te 
verduurzamen. Die grote en urgente taak vergt veel energie en inzet. Maar 
gelukkig bezit Imke de Boer die in bovenmate. Toen ze klein was riep haar moeder 
haar vaak toe: ‘Ren jij maar even tien rondjes om het blok’. Al die energie kan ze 
nu kwijt in haar belangrijke wetenschappelijke en praktijkwerk. Voor haar 
impactvolle inzet kent de jury van Duurzame Dinsdag haar daarom bij deze van 
harte een Duurzaam Lintje toe.


