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Dit is een uittreksel in het Nederlands van Grass-Fed Nation, Getting back the food we deserve 
geschreven door Graham Harvey (2016, Icon Books, London). 
 
Ik heb de hoodstukindeling en de indeling per hoofdstuk zoveel mogelijk gelaten wat deze was. Titels 
van namen heb ik schuin opgenomen in het Engels en namen van personen heb ik genoemd, zodat 
een geinteresserde lezer deze kan googlen. Ik heb geen literatuurverwijzingen noch een literatuurlijst 
overgenomen. Omdat de volgorde per hoofdstuk zo goed als gelijk is gebleven kan in de Engelse 
uitgave gezocht worden naar de boeken, rapporten en literatuurverwijzingen. 
 
Bij de vertaling van de titel heb ik getwijfeld tussen Grasgevoed en Grasgevoerd. Omdat het over 
mensen gaat heb ik gekozen voor grasgevoed. Bij het kiezen van een nederlands begrip voor Grass-
fed ben ik zo dicht mogelijk bij de oorsprong gebleven qua klank, grasvoeding. Ik heb me gerealiseerd 
dat grasboter al bekendheid heeft en grasmelk goed klinkt. Maar graasmelk en graasvlees geven 
meer impliciet aan wat er aan vooraf gaat : koeien die buiten in het weiland lopen te grazen, niet 
alleen gras maar ook (on)kruiden. 
 
15 november 2017, Monique Verhoeven 
 

 
 

Grasgevoede Natie 
Terug naar de voeding, die we verdienen 
 

Introductie (Verspild Paradijs) 
 
De staat waarin Modern Engeland verkeerd, wordt niet gemeten aan het voorkomen van egels. Het 
aantal egels is gehalveerd in de laatste 10 jaar. Niet door het verkeer, maar door het platteland. 
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De egel staat op een lange lijst van slachtoffers van wat er op het platteland aan het gebeuren is. Het 
platteland was ooit thuis voor dieren, vogels en planten. Vandaag de dag is het een vijandige 
omgeving geworden voor hen. Dat zou ons wakker moeten schudden, want het duurt niet lang voor 
het ook voor ons een vijandige omgeving is. 
Hoewel we in dorpen en steden wonen voelen we een diepe affectie voor het platteland. We kijken 
programma’s op televisie met een natuur-thema. Maar groen betekent niet langer goed. 
Het platteland lijkt wel overgenomen door een buitenaardse cultuur. Gunstig voor enkele mensen, 
maar snel desastreus voor de rest van ons. De politiek ondertussen lijkt onwelwillig om in te grijpen. 
Het is zelfs zo dat de ontwikkeling verwelkomt wordt als ‘vooruitgang’. En in de media wordt er geen 
diepgaande aandacht aan deze ontwikkeling geschonken. 
 
Dit boek gaat over het Engeland dat de rug is toegekeerd: de 70 of 80 procent van het landoppervlak 
waar het voedsel wordt geproduceerd. Het is dat deel van onze omgeving dat beinvloed wordt door 
keuzes in de winkel, bij het doen van inkopen en tevens het deel met de grootste invloed op onze 
gezondheid. Als soorten dieren en planten vernietigd worden dan zijn wij het die dat veroorzaken. En 
in het gebrek om de consequenties te willen overzien, treffen we ook onszelf. De 2 problemen zijn aan 
elkaar gerelateerd. 
 
Als het platteland gebruikt zou worden in het belang van alle betrokkenen, kunnen veel van de natie’s 
belangrijkste uitdagingen worden opgelost, van volksgezondheid tot klimaatverandering. In plaats 
daarvan worden al onze problemen erger door wat er gebeurt op het platteland. 
 
De generatie na de tweede wereldoorlog zag biodiversiteit niet als de vijand van productiviteit. Er was 
genoeg betaalbaar eten, weliswaar meer uit import, maar voedsel werd geproduceerd in een wereld 
vol met natuur. Twee zijden van een medaille gingen samen in een duurzaam voedingssysteem. 
Dat systeem is kapotgemaakt. Voedsel zit nu vol toxische stoffen en bevat minder voedingsstoffen. De 
natuur kwijnt weg. En er is geen zekerheid dat voeding ook in de tokomst in eigen land geproduceerd 
kan worden. Het telt op tot diefstal van onze voedingsgeschiedenis. 
 
Het agrarische land produceert niet langer waar we ons via evolutie op hebben gericht. De 
consequenties zijn zo mogelijk nog groter dan die van de bankencrisis. Het is het gevolg geweest van 
nalatige wetenschap en roekeloos ondernemerschap. Maar vooral door gebrek aan interesse van 
ieder van ons. 
 
De vogelpopulatie in Engeland vervult dezelfde rol als de kanarie in het kooitje in de mijnen. Speciaal 
de tortelduif is een signaalvogel voor de stand van het land in Engeland. Dit boek gaat over de 
nationale- en internationale- tragedie die o.a. de tortelduif treft en hoe we, als we allemaal meedoen, 
dit tij kunnen keren. 
 
 

Hoofdstuk 1.Darwin’s dieet 
 
Het water van de rivier in het dorp van de schrijver is vaker dan voorheen bruin van de modder. 
In de media wordt bericht over een diabetes epidemie in Engeland en er is veel nieuws over een 
toename van het aantal gevallen van kanker op de hele wereld. 
 
Het is ongelofelijk dat wij mensen de grond die ons voedt, zo snel vernietigen. Het agrarisch gebruik 
vernietigt 40 maal sneller dan de natuurlijke bodemvormende processen ons een bodem kunnen 
leveren. Ook in Engeland is de snelheid van erosie veel groter dan de bodemvorming kan bijhouden. 
En zelfs voordat erosie plaatsvindt, is de bodem haar mogelijkheden om voedingsstoffen voor 
productiegewassen te leveren al grotendeels kwijtgeraakt door uitputting. De bruine wateren zijn een 
signaal van bodemverlies. En dit een signaal is van ziekten die zullen volgen. 
 
Ziekten als kanker worden geassocieerd met roken of gebruik van alcohol of verkeerd eten. Gedacht 
wordt dat door een matiging problemen verholpen kunnen worden. Maar het is begonnen met de 
introductie van wit brood, gebak en suiker in onze voeding. In Europa heeft de groei van de landbouw 
het mogelijk gemaakt om over te stappen naar deze ‘luxe’ producten. En waar Europeanen kwamen 
hebben zij het gebruik van meel en suiker geintroduceerd. Daar waar de inheemse bevolking 
overgegaan is op een europees eetpatroon, zijn zij geconfonteerd met ‘nieuwe’ ziekten. Zoals 
zwaarlijvigheid, diabetes, hartfalen, kanker, gebitsachteruitgang, galstenen, aderverkaling en meer. 
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In begin jaren ’70 is aangetoond dat het eten van geraffineerde carbohydraten leidt tot deze moderne 
ziekten.  
 
Jared Diamond, schrijver van Guns, Germs and Steel noemt ‘het boeren’ de grootste fout in de 
menselijke historie. Door de switch naar grondbewerking hebben we ons gezonde dieet opgegeven 
voor een armere variant. Hoewel dit ons in staat stelde meer mensen in leven te houden, is de 
kwaliteit van leven afgenomen. De gewassen die slecht zijn voor onze gezondheid zijn ook een 
bedreiging voor de bodemgesteldheid. De productiegewassen die onze velden vullen hebben 
behoefte aan een gift van chemicalien en pesticiden. Die op hun beurt de levensgemeenschappen in 
de bodem vernietigen. Beroofd van deze levende bodemcomponent is een bodem niet meer in staat 
om voeding te leveren aan planten. Het ecosysteem is gevangen in een neerwaartse spiraal. Deze 
eindigt als de grond wegspoelt door erosie van wind en water.  
 
De schrijver stelt dat we op deze manier effectiever zijn in het beeindigen van de civilisatie dan door 
het voeren van een atoomoorlog. We zullen sterven aan de ‘mismatch diseases’, ziekten als gevolg 
van de wanverhoudingen in ons dieet. Deze term komt uit het boek van Daniel Liebermann, The story 
of the human Body. De bedreiging van onze gezondheid door het nuttigen van teveel suiker en te 
weinig vezels bepalen de bulk van de gezondheidszorg in de wereld. 
 
Om onze bodem gezond te houden is het nodig om in een systeem van wisselbouw gewassen te 
verbouwen. Daarin hoort een rustperiode voor de bodem voor enkele percelen binen het geheel. Dit 
zijn in de rustperiode weilanden die begraasd worden door koeien en schapen. De bodem wordt door 
deze werkwijze weer vruchtbaard(er). Hoewel we onderkennen dat we met onze huidige landbouw 
welvaartsziekten hebben geintroduceerd, hebben we nog niet de conclusie getrokken dat we voor 
onze gezondheid de weide terug moeten brengen in de landbouwpraktijk. Het tegendeel is zelfs aan 
de orde. Meer en meer land wordt omgezet in akkerbouwgrond, omdat de zuivelboeren niet langer 
denken het grasland nodig te hebben. 
 
Maar, de boerderijen, en niet de gezondheidszorg, zijn onze beste hoop op gezondheid in de 
toekomst. We moeten alleen zorgen voor het juiste type bedrijfsvoering! 
 
Dat vraagt dat we terugkeren naar een ‘ancestral diet’ volgens Andrew Stinger, schrijver van The 
Food Valley.In dit voorouder-dieet wordt vlees van grazende dieren gegeten, vis en schelpdieren, 
groene seizoens bladgroenten, fruit, bessen en noten en een ei op zijn tijd. Maar in Engeland zie je 
bijna geen grazende koe meer. En het bakprogramma The Great Britain Bake Off  is een groot festival 
dat het gebruik van meel, plantaardige olie en suiker stimuleert. We hebben veel van de goede 
voeding als vlees, melk en zuivelproducten ingeleverd voor minder gezonde producten. Maar dat 
betekent niet, dat we niet terug kunnen keren naar ons voorouder-dieet. 
 
De gewassen die op traditionele wijze worden verbouwd en niet-bewerkte voeding afkomstig van 
producten van een vruchtbaar en gevarieerd bloeiend platteland is hetgeen wij nodig hebben voor 
onze gezondheid. En dat is het hart van het krachtige systeem met grazende dieren! 
 
 

Hoofdstuk 2. Hoe gras je gezonder maakt 
 
De baby-boom generatie is de laatse generatie die is opgegroeid op echte voeding – grasvoeding 
(van dieren gevoed met gras). De afgelopen 5000 jaar heeft de mensheid niet anders gedaan dan het 
vlees van grazende dieren gegeten, hun melk gedronken of van de melk boter en kaas gemaakt. 
Tegenwoordig eten we vlees en zuivel van met graan gevoerde dieren. 
 
In de Tweede wereldoorlog heeft Dr. Hugh Sinclair de Oxford Nutrition Survey uitgevoerd. Hij 
probeerde een link vast te stellen tussen ziekte(n) en voeding bij verschillende groepen in de 
bevolking. Als onderdeel van zijn studie vond hij grote verschillen tussen vertegenwoordigers van een 
volk van jager-verzamelaars in Noord-Canada en jonge piloten van de Luchtmacht in de cholesterol 
opbouw in het lichaam. In de inheemse bevolking was geen sprake van het voorkomen van 
cholesterol opbouw. In een artikel in het British Medical Journal van december 1957 schrijft hij dat de 
meest waarschijnlijke oorzaak een gebrek aan essentiele vetzuren is. De onverzadigde vetzuren 
bevatten omega-3s en omega-6s die het lichaam nodig heeft, maar zelf niet kan aanmaken. Ze 
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moeten in het dieet voorkomen. Deze vetzuren zijn de sleutel in de bescherming van mensen tegen 
hartziekten, longkanker en leukemie. 
 
Door zijn interesse in de voedingsbereiding en deze kennis werd hij zeer kritisch op de landbouw die 
overging op een graandieet voor het vee. Intensieve veehouderij houdt het vee in stallen en voedt dit 
met een op graan en soja gebaseerd dieet. Net als mensen wordt het vee vet. In deze onnatuurlijke 
omstandigheden wordt het vee ook eerder ziek. Het gebruik van antibiotica en andere medicijnen 
komt veelvuldiger voor. Als jager-verzamelaars leefden we van gezonde dieren. Vandaag is het vee 
minder gezond. Deze feiten zijn niet onbekend bij de intensieve veehouderij. Maar de 
vertegenwoordigers van deze industrie houden vol dat de manier van houden en voeren van deze 
dieren geen effect heeft op de voedingswaarde van ons eten. Vlees is vlees. De manier waarop zij 
vee houden is hun eigen zaak, niet die van de consument. Dit zal niet lang meer houdbaar zijn. Er 
komen steeds meer bewijzen dat onze voeding is veranderd door de wijze van houden en verbouwen. 
 
Een onderzoeksartikel over de kwaliteit van organische melk, december 2013, rapporteerde over de 
verschillen in vetgehalte in standaardmelk en bio-melk. Het gehalte aan omega-3s en omega-6s 
gehalten was duidelijk verschillend. Beide vetzuren zijn van belang voor het lichaam in kleine 
hoeveelheden en in ongeveer gelijke delen. 
 
Traditioneel is dat geen probleem bij zuivel van vee van een kruidenrijke weide. Maar bij de 
omschakeling naar plantaardige vetten is het aandeel omega-6s veel groter en neemt het deel 
omega-3s af. Deze fundamentele verandering heeft de westers geindustrialiseerde bevolking 
waarschijnlijk op het pad van de ziekten gebracht.  
 
Binnen het organische model heeft het de voorkeur om het vee zoveel mogelijk vers gras te laten 
eten. Bijvoeren van hooi is te prefereren boven het bijvoeren van zetmeelhoudende producten. 
 
Omega-3s is niet de enige beschermer die een weiland kan bieden. Ook meervoudig onverzadigde 
vetzuren komen meer voor in zuivel van grasgevoed vee. En de kruidenrijke graslanden produceeren 
daarvan het meeste. CLA (conjugated linoleic acid = meervoudig onverzadigd vetzuur) wordt gemaakt 
in de pens van het vee door microbiele activiteit. Door de vertering van gras komt veel CLA vrij, maar 
nog meer komt vrij wanneer de volgende wilde planten onderdeel van de voeding van het vee vormen: 
paardebloem, korenbloem, gevlekt biggenkruid, madeliefje, weegbree, ruige leeuwentand, rolklaver, 
klaver, brunel, zuring en duizendblad.  
 
De streek de Comté in Frankrijk is een voorbeeld van een traditioneel gebruik van kruidenrijk grasland 
met een bijzonder product als resultaat. Geen pesticiden, geen bemesting, anders dan van de 
grazende koeien, een aantrekkelijk landschap en een kaas met een bijzondere smaak : iedereen 
gezond en tevreden. 
 
Het is niet goed om dieren uitsluitend in stallen te houden. Zij zowel als wij zijn gevolueerd in een 
wereld waarin wij bewegen. Het is een gegeven voor de wereld die wij gebruiken. Als wij diren op 
grote schaal gaan houden en als gevolg daarvan op onnatuurlijke wijze voeden, is het ons eigen 
lichaam dat we bedotten. 
 

Hoofdstuk 3. Ons bezette land 

 
Als contrast met het verleden, produceert het landschap van vandaag geen voedingsmiddelen. Er 
groeien grondstoffen als graan, plantaardige olie en suiker die worden bewerkt tot producten die in 
onze boodschappenwagen belanden. Boeren produceren geen eten om ons te voeden. Zij 
produceren grondstoffen voor de voedingsindustrie. 
 
En zoals alle industrie wil deze industrie zo goedkoop mogelijk de ruwe materialen inkopen. Om dit te 
bereiken staan de boeren onder constante druk om de hoogste productie te hebben bij zo laag 
mogelijke kosten. Om de output te maximaliseren moeten ze pesticiden en chemische bemesting 
gebruiken. Hoe je het ook bekijkt, het landschap maakt duidelijk dat het volk in verwarring is over 
voeding. Door de negatieve benadering in de pers over dierlijke vetten eten we nu de helft minder 
rund dan in de vijftiger jaren. Het eten van kip daarentegen is toegenomen. 
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In Engeland heeft de FSA, Food Standards Agency, geadviseerd om het aandeel vlees te minderen  
omdat het vet gelinked werd aan hartfalen. Echter de vet-theorie achter hartaanvallen is ingehaald 
door de feiten. De hoeveelheid vet in het dieet voorspelt noch het cholesterol-gehalte, noch het risico 
op een hartziekte. De grote cholestrerol misleiding was gebaseerd op een het officieel erkennen van 
een foute theorie, volgens James Le Fanu. Ook in de States zijn diverse onderzoekers gekomen met 
argumenten voor het gevaar van suiker inname dan wel dat van bewerkte koolhydraten. Maar de vet-
theorie had een betere promotie. Met als gevolg een verkeerd advies in de USA vanaf 1977 en in de 
UK vanaf 1983. 
 
Wij zijn gevolueerd naar een lichaam dat veel koolhydraten consumeert en deze als vet opslaat. Maar 
dit waren ooit koolhydraten van de complexe varieteit die in groenten en knolgewassen voorkwamen. 
De snel opneembare en geconcentreerde vorm van koolhydraten in dranken, snacks, en snoep is niet 
waarop we zijn uitgerust. Door de directe invloed die deze geraffineerde koolhydraten, zetmeel en 
suikers hebben op insuline en bloedsuiker zijn zij de oorzaak van coronaire hartziekten en diabetes. 
 
Wij hebben als consument een verkeerd dieetadvies gehad. Maar ook de boeren hebben een 
verkeerd advies gekregen van de beleidsmakers. Op basis van heel dun bewijs is hen verteld dat het 
niet nodig is om weide en begrazing op te nemen in het rotatieplan. Industriele nitraat-bemesting zou 
net zo goed zijn om gezond eten te produceren. Dit advies blijkt verkeerd te zijn, nu duidelijk wordt dat 
dit ten koste gaat van de bodemvruchtbaarheid en bodemvervuiling ten gevolg heeft. 
 
Een team van de Universiteit van Colorado heeft aangetoond in een onderzoek van de Amerikaanse 
prairies dat de omschakeling van grasland naar bouwland een instorting van de microbiele populaties 
in het ecosysteem als gevolg heeft. 
 
Generaties boeren wisten dat grasland een betrouwbare bron voor goede voedselproductie is. 
Tegenwoordig geloven boeren dat het niet mogelijk is om te produceren zonder het gebruik van 
chemicalien. In 2011 werd vastgesteld dat gemeten over een periode van 5 jaar meel 1 van de 12 
meeste verontreinigde voedingsstoofen was als het om pesticide besmetting gaat. De pesticide die 
daarbij het meest als residue werd aangetroffen was glyfosfaat. In 2011 werd het aangetroffen in 5 
voedingsmiddelen waaronder brood en meel. Gezondheidsstudies van boeren en andern die aan 
glyfofaat zijn blootgesteld tonen  toename in gevallen van de kanker non-hodgkin lymphona, 
miskramen en ADD (attention deficit disorder). In veligheidsstudies werd glyfosfaat als onschadelijk 
voor mensen beschouwd omdat het een metabolische proces verstoort dat bij zoogdieren niet 
voorkomt – het shikimate proces. Maar, dit metabolische proces komt wel voor bij de bacterien die 
voorkomen in de maag van mensen en daarmee van belang zijn voor de gezondheid van de mens. 
 
Al in de vijftiger jaren van de vorige eeuw is een studie gedaan naar duurzaamheid van productie van 
voeding van grasland en van verbouwen van gewassen. Het onderzoek richtte zich op de bodems 
onder grasland en van bodems onder bouwland die in rotatie van verschillende gewassen lagen. 
De bodem onder grasland toonde een gestage groei in vruchtbaarheid. Het niveau aan organische 
stof was met meer de helft toegenomen in de eerste 10 jaar. Dit staat gelijk aan een jaarlijkse 
toename van een ton bodem koolstof per hectare. 
 
Als we teruggaan naar het systeem van gewasrotatie met grasland van de 50-er jaren kunnen we 
maar de helft van het areaal aan graan telen. Maar het aandeel voedingsstoffen zal veel groter zijn en 
de grond en de gewassen zijn vrij van pesticiden. We hoeven niet te telen voor de voeding van vee in 
stallen, want het vee loopt buiten in de open lucht en eet gras. 
 
Een verandering in ons eet- en koopgedrag zal dit proces van verandering bespoedigen. Als wij ons 
zekerstellen van de herkomst van ons vlees en onze zuivel, helpen we het leven terug te brengen op 
het platteland. Door voor onszelf en onze families te kiezen voor de gezondste voeding , kunnen we 
beginnen met het terugwinnen van de gezondheid van ons land en onze planeet. 
 
 

Hoofdstuk 4.  
Een levend landschap 
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Met groeiende populaties en verminderde oogstopbrengsten gaat de wereld een voedselcrisis 
tegemoet. Als er niets veranderd gaan we een grimmige toekomst tegemoet met honger, strijd en 
wanhoop. 
 
Echter het systeem voor landgebruik uit 1750 is het systeem dat nu een nieuwe agrarische revolutie 
kan betekenen, net als toen. Het systeem van het klassieke gemengde bedrijf is in Engeland altijd 
zeer productief geweest. Velden met grazend vee en velden voor bebouwing van gewassen voor 
menselijke consumptie die elkaar afwisselen. 
 
In 2008 hebben wetenschappers geroepen dat een ecologische wijze van boeren nodig was om de 
wereld te kunnen voeden op termijn. Stoppen met monoculturen en de daarbij horende chemicalien 
en een brede mix van gewassen en vee. Eigenlijk riepen zij het systeem van 1750 terug. In 
tegenspraak met de agribusiness spraken de wetenschappers zich uit tegen het opgeven van 
grazende dieren en de gemengde boerderij. 
 
Een van hen was de toonaangevende professor Stapledon die het gemengde bedrijf de oplossing 
voor een succesvol voedselsysteem noemde. In het midden van de 20e eeuw was het gewoontegoed 
dat rundvlees, lamsvlees, melk en eieren gezond voedsel waren. 
 
Op grote schaal zijn agrarische subsidies ingevoerd in 1947 in Engeland. Na de jaren van tekorten in 
de oorlog stelde de na-oorlogse politiek zich op het standpunt de voedselproductie te versterken door 
in te zetten op subsidies op graanproductie. Dit gebeurde onder de aansturing van de National Health 
Service. Het zelde instituut ironisch genoeg dat nu voor een gezondheidsopgave staat die is 
veroorzaakt door verkeerde voedingsadviezen. Ondertussen is het ‘gezonde’ landschap vernietigd en 
is nu uitgeput tengevolge van winstoogmerk. Wat het ‘Derde Rijk’ niet is gelukt, heeft de na-oorlogse 
politiek bereikt met volle instemming van hun kiezers. 
 
Na de oorlog heeft Stapledon opgeroepen om terug te keren naar het gemengde bedrijf van voorheen. 
Met de steun van de belastingbetaler leek dit een sterke beweging rond de jaren 60 die het areaal 
land onder tijdelijk gras liet verdubbelen ten opzichte van de periode in de depressie van voor de 
oorlog. Stapledon droomde dat zijn grasland revolutie een bloeiend platteland zou opleveren, een 
industrie die een gezonde en groeiende populatie steunde. Helaas. Subsidies leidden niet tot het 
landschap van veel kleine boerderijen, maar tot de vorming van grote bedrijven die het een na het 
andere bedrijf opslokten. 
 
Het belangrijkste probleem voor deze nieuwe groep van graanboeren was om de prijsdaling van het 
graan te voorkomen. Er werd veel meer geproduceerd dan de populatie mensen kon nuttigen. De 
oplossing werd afgekeken van de Amerikanen. Waarom niet waarde toevoegen door het graan te 
voeren aan het vee? Door het graan om te zetten in vlees? 
 
Productie was de enige factor van belang. Hoe meer er werd geproduceerd, hoe hoger het uit te keren 
subsidiebedrag. Des te meer hectares beschikbaar waren voor productie, hoe meer er werd verdiend. 
Dus de heggen werden verwijderd en chemicalien toegevoerd. 
 
Ondertussen gingen ook andere stemmen op in de zeventiger jaren. Bijvoorbeeld Dr. E.F. 
Schumacher met zijn boek Small is beautiful. In een boekbespreking sprak hij uit dat er drie doelen 
zijn die ons moeten leiden in het gebruik van het land. Dat zijn gezondheid, schoonheid en 
duurzaamheid (permanence). Als we ons hier aan houden is goede voeding het natuurlijke gevolg. Op 
dit moment zijn boeren verzeild geraakt in een strijd met de natuur. Het is een keuze tussen behoud 
van soorten en het voeden van de wereld, zo zeggen zij; tussen biodiversiteit en 
voedselproductie.Door voor een van de twee kanten te kiezen hebben boeren grote schade 
aangebracht aan het platteland. Het EU subsidiesysteem gaf hen ook niet de mogelijkheid om aan 
werkelijke gewasrotatie invulling te geven. Als je in aanmerking wilde komen voor subsidie moest je 
het werkelijke gemengde systeem opgeven. 
 
Terugkeer is mogelijk, maar voorbeelden laten zien dat het na opgeven van gebruik van chemicalien 
wel 9 jaar kan kosten om de bodem weer functioneel te krijgen. 
 
 

Hoofdstuk 5. De onbetrouwbare wetenschap die ons goede voeding ontneemt 
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In de zomer van 2013 werd een ambitieus nieuw programma gelanceerd gericht op vergroten van de 
productiviteit van het boerenbedrijf. Gericht op het verhogen van de gemiddelde tarwe-opbrengst van 
8 naar 20 ton per hectare in 20 jaar. Opvallend was dat dit programma een samenwerking was van 
een belangrijk onderzoeksinstituut, Rothamsted, met ‘s werelds grootste agrochemisch bedrijf, 
Syngenta. De productie van tarwe is een geldmachine voor de pesticide leveranciers. Het door de 
politiek omarmde programma Tarwe 2020 is een door moderne overheden gekoesterde werkvorm , 
de publiek-private samenwerking. Hoewel consumenten en waarschijnlijk ook de boeren er geen 
voordeel van zullen ondervinden is het zeer waarschijnlijk dat de agribusiness er wel bij zal varen. 
In Engeland is in 2014 is vastgesteld dat de agribusiness 60% van de toegevoegde waarde van de 
aankopen van consumenten laat landen bij de bewerkingsfabrieken en de handel. Slechts 9 procent 
komt ten goede aan de boeren. 
 
Het door de Worldbank gefinancierde onderzoek van 2008 legde de zere vinger op wat er mis was 
met ons voedingssysteem. Onze voedselproductie vernietigt het landschap, put de bodem uit en is 
een bedreiging voor onze gezondheid. De 400 wetenschappers die dit onderschreven vormden 
daarmee een bedreiging voor de grote agribusiness ondernemingen en voor de politiek die hen 
steunde. 
 
De onderzoekers stelden voor over te gaan op een nieuw systeem van landbouw, een waarvan zij 
overtuigd waren dat het gezonder en productiever zou blijken. Professer Hans Herren, een van de 
schrijvers van het Worldbank rapport uit 2008 zij dat het beter kan dan het huidige systeem dat een 
biljoen hongerige mensen en een biljoen obese mensen oplevert. Hij riep op om een andere 
bedrijfsvorm te subsidieren. Om een einde te maken aan de grote bedrijven en terug te keren naar 
een systeem met kortere ketens tussen boeren en consumenten. Boeren zouden meer moeten 
ontvangen van hetgeen consumenten aan voeding uitgeven. Pesticiden moesten verdwijnen en van 
de nieuwe technologieen was het gebruik van Genetische Manipulatie (GM) niet nodig voor 
productieverhoging, als teruggekeerd werd naar een syteem met rotatie van weideland. 
 
De Engelse regering rageerde in 2009 met een eigen studie, de Foresight studie genoemd. De 
voorzitter van de onderzoekscommissie, Sir John Beddington, gebruikte de frase ‘perfect storm’ om de 
verschillende  bedreigingen als de snelgroeiende wereldpopulatie, water-tekorten en 
klimaatveranderingen te beschrijven. In zijn rapport wordt een belangrijke rol gezien voor de nieuwe 
technologien die onze voedselvoorziening moeten redden. Een verademing voor de grote agro-
ondernemingen die weliswaar inzagen dat het einde voor gebruik van pesticiden nabij was, maar 
hoopten een nieuwe geldstroom aan te boren met GM-gewassen, o.a. genetisch gemanipuleerde 
tarwe. 
 
In de media werd gesproken over wetenschappelijke onderbouwing van de nieuwe technologie, 
versus een niet-wetenschappelijke benadering van het organisch boeren, dat ‘slechts’ gebaseerd was 
op jaren van overlevering. Dit terwijl de wetenschappelijke benadering van het gebruik van 
chemicalien en pesticiden de grond uitputte, de soortenrijkdom verminderde en ons water vervuilde op 
ongekende schaal. 
 
Maar met de steun van industrie kreeg het Foresight rapport de aandacht die het Worldbank rapport 
niet kreeg. De Britse regering kwam met een intensiveringsprograma voor agrarische innovatie in 
publiek-private samenwerking met de industrie. Betrokken wetenschappers waren op zoek naar werk 
en gingen aan het werk in laboratoriumonderzoeken.  
 
En hoewel veld-onderzoeken uit de vorige eeuw(1950’s) het verband tussen gezondheid in het gewas 
en gezondheid van de mens aantonen (Sir Albert Howard), laten wij toe dat de laboratorium opzet 
toegepast kan worden op onze voeding.  Hoewel zowel Howard als Dr.Elaine Ingham de 
samenwerking tussen de wortels van het gewas en de bodem-microflora ‘ het Bodem Voedselweb’ 
aantonen, laten wij onze bodems kapotmaken door wetenschappers die hun objectiviteit kwijt zijn. 
Onder het mom van wetenschappelijke onderbouwing laten wij nieuwe technologie toe. 
 
Wij moeten hier zelf tegen in opstand komen. Het enige wat we kunnen en moeten doen is er op staan 
dat ons vlees en onze zuivel  afkomstig is van een bedrijf waar de koe buiten graast. 
 

Hoofdstuk 6.  
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De kracht van de weide 
 
Onder weideland floreert een wereld van levende organismen in de bodem, als het goed is. Biljoenen 
bacterien, schimmels en enkelcellige protozoa leven per kubieke centimeter bodem. Hoger in de 
voedselketen treffen we wormachtige nematoden aan en ook arthropoden, en kleine beestjes als 
kevers met harde exo-skeletten van chitine. Zo onwaarschijnlijk als het lijkt, zijn het de interacties in dit 
ondergrondse leven, die bepalen of het voedsel dat wij eten onze gezondheid zal beschermen of zal 
leiden tot ziekten. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de voedingsstoffen van onze gewassen  en 
voor de verdediging van het gewas tegen ziekte.  
Maar ook maken zij het netwerk van ondergrondse kanalen en doorgangen waar wortels doorheen 
kunnen om te groeien. 
 
Planten controleren dit bijzondere proces. Zij zorgen voor de energie voor de meeste vormen van 
ondergronds leven. Dit doen zij al miljoenen jaren en het werkt het best onder soortenrijk grasland. 
 
Door fotosynthese gebruiken planten energie van zonlicht om koolstofbindingen te maken en maken 
ze hiervan suikers. Een deel van de suikers wordt gebruikt voor de groei van de plant zelf, maar de 
rest wordt via de wortels uitgescheiden en voedt de microben in de bodem. Deze suiker-gift heet 
wortel-exudaat. Planten zetten ze in om de juiste bacterien en schimmels aan te trekken naar de 
omgeving van hun wortels. 
 
De samenstelling van de exudaten hangen af van de behoefte van de plant op een gegeven moment. 
De plant kan inzetten op een suiker voor bacterien die ziekte voorkomen, maar kan ook op zoek zijn 
naar bacterien of schimmels die een essentieel sporenlement kunnen leveren, zoals bijvoorbeeld zink.  
De sleutel organismen in de relatie tussen de plant en bodemmicro-organismen zijn de draadachtige 
schimmels in de ‘arbuscular mycorrhizae schimmels. Deze vrij-levende bodemorganismen groeien als 
kleine draadjes, 1/25e van de diameter van een menselijke haar dik. Zij vormen sterke banden met de 
plantenwordtels, deze mycorhizae, waarbij ze de plantencel penetreren. Het is een wederzijds 
profijtelijke samenwerking die in de biologie als symbiose bekend is. De plant voorziet de schimmel 
van carbohydraten en aminozuren via zijn sap. Als tegenprestatie voorziet de schimmel de plant van 
mineralen, helpt tegen droogte en beschermt tegen ziektekiemen in de bodem. Eigenlijk zijn de 
mycorrhizae een extensie van het wortelstelsel van de plant. Het worteloppervlak waar uitwisseling 
van voedingsstoffen en mineralen, zoals fosfor, zink, koper en magnesium,  kan plaatsvinden wordt 
hierdoor aanzienlijk vergroot. Zij zijn in staat om de opname van de plant van deze essentiele 
mineralen tot 60 keer te verhogen. Mycorhizae zijn ook de belangrijkste route voor planten om haar 
exudaten- haar suikers- naar andere micro-organismen te brengen. Mycorrhizae zijn de partners van 
de plant als het gaat om organiseren van de juiste samenstelling van bacterien en schimmels rond de 
wortels, zodat de plant goed-gevoed en gezond kan blijven. 
 
Voor gezond weideland lijkt het nodig om het samenspel tussen het bovengrondse gebruik, begrazing, 
en het ondergrondse bodemleven in de juiste verhouding voldoende tijd te geven. In de jaren 1950 
maakte een Franse biochemicus Andre Voisin de observatie dat het laten begrazen van een deel van 
het land door de hele kudde een beter productie van grasland gaf dan wanneer de kudde het hele 
weiland kon gebruiken. Hij ging zelfs zover dat grasland op deze manier beweid, meer voedsel per 
hectare opleverde dan akkerbouwproducten konden leveren per hectare. Als weideland een 
rustperiode werd toegestaan kon dit land 3 keer meer vegetatie per seizoen leveren dan als het 
voortduren door vee betreden en begraasd werd. 
 
Een organische boerderij kan zonder pesticiden en chemicalien 260 kg rund per hectare produceren. 
Vee dat graast van mineraalrijk, soortenrijk, grasland heeft minder last van ziekten als tuberculose, 
onvruchtbaarheid, uierziekte, en Johnes ziekte (soort Crohn). 
 
Gabe Brown brengt de vlakten van  North Dakota terug naar een duurzaam systeem met grazende 
koeien. De familie werkt met een systeem van tijdelijke weiden, door steeds stukken van het 
beschikbare grasland af te scheiden met electrische afscheiding. Een grote kudde krijgt een korte tijd 
om de weide te begrazen en wordt dan verplaatst naar een volgend stuk. Het gebruikte grasland krijgt 
een lange periode rust voor de kudde terugkeert. Dit wordt ‘Mob grazing’ genoemd. Het grasland 
wordt diverser en de vruchtbaarheid neemt langzaam toe. Het gras vangt het zonlicht en zet met 
behulp daarvan koolstof om in suikers. Koolstof wordt op deze manier vastgelegd in het micro-leven in 
de bodem. Het organische stof gehalte in de bodem neemt toe. 
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De familie Brown gebruikt ook andere methoden om het koolstof in de bodem te houden. Zij ploegen 
niet. En ze maken gebruik van dekgewassen die ook begraasd worden. De dikte van de humeuze 
laag is toegenomen van 2 inches naar 18 inches. Het grasland kan nu meer koeien voeden. 
Gabe Brown is er van overtuigd dat de gezonde bodem ook betekent: schone lucht, schoon water, 
gezonde planten, gezonde dieren en iteindelijk ook gezonde mensen. 
 
Wij moeten gaan denken over voedsel als de weg naar gezondheid. Goede voeding is een preventief 
medicijn. Maar, in de afgelopen 40 jaar is de voedingswaarde van ons voedsel afgenomen van 65 
procent naar 15 procent. 
 
Allan Savory, een naturalist uit Zimbabwe, kwam tot het inzicht dat hij ‘holistic managemnt’ van een 
boerderij noemde. Het gaat om 3 principes: de boerderij moet renderen, de boerderij moet toevoegen 
aan een een omliggende eenheid (wider environment) en de impact op het sociale leven van de boer , 
zijn gezin, de consumenten en de gemeenschap moet meewegen in het concept. 
 
Dit is vergelijkbaar met hoe Joel Salatin zijn Polyface farm in Virginia benadert. De kudde blijft als 
groep bij elkaar om zich te beschermen tegen predatoren. Dat betekent dat ze niet kieskeurig zijn vorr 
de planten die ze eten. Ze moeten eten wat er voor handen is, ook distels. Ze zijn ook niet voorzichtig 
in het plaatsen van hun hoeven, dus er vindt nogal wat vertrapping plaats. Maar een kudde beweegt 
ook steed verder. Dit rusteloze trekken maakt dat het land overal bemesten, maar ook dat ze 
parasieten en pathogenen voor blijven. En, het betekent dat het grasland een aanzienlijke rustperiode 
krijgt tot hetvolgende bezoek van de kudde. Rustperioden betekent dat het gras  beter groeit en meer 
koolstof vastlegt in de biomassa, met name in de grond. En de kudde eet geen graan of 
gefermenteerd gras, geen fruitsiroop, geen koekkruimels, geen bakkerij-afval en geen pulp van 
citrusvruchten. 
 
Ofwel het begrazen van grasland met een kudde rundvee geeft een gezonde kudde, een gezond 
grasland dat duurzaam zonder pesticiden of chemicalien kan produceren en legt daarbij ook nog eens 
veel koolstof vast in de bodem. 
 

Hoofdstuk 7.  
Grazende dieren – de beste vrienden van onze planeet 
 
De eerste gedachte die men nu heeft bij grazend vee is dat ze methaan produceren en daardoor een 
milieuprobleem veroorzaken. Klimaatverandering wordt mede veroorzaakt door koeien, is de populaire 
gedachte. Herkauwers produceren methaan, waarvan bekend is dat het 23 keer schadelijker is dan 
kooldioxide. 
 
De klimaatpropagandisten hebben echter een groot voordeel van grazende dieren over het hoofd 
gezien. Hun rekensommen gaan uit van een verkeerde koolstof berekening. Het beste wat we kunnen 
doen voor onze planeet, is de koeien uit de stal halen en ze op het grasland brengen, waar ze horen. 
Diverse Amerikaanse voorbeelden worden beschreven die allemaal op hetzelfde neerkomen: als dor 
prairie land kan zorgen voor gezond vlees zonder chemicalien of pesticiden te gebruiken en 
tegelijkertijd kan zorgen voor het vastleggen van grote hoeveelheden atmosferiche koolstof dan zijn 
we gek als we dat systeem niet overnemen.  
 
Het oudste bewijs komt uit de tijd van voor Columbus toen de grote kuddes Noord-Amerika 
begraasden, allemaal produceerden ze methaan, maar er was geen sprake van global warming. Door 
natuurlijke processen werd het koolstof uit het methaan teruggevoerd naar de bodem en daar 
vastgelegd. De campagne tegen grazende dieren zou ons angst aan moeten jagen, dat is wat bioloog 
Allan Savory gelooft. Grazende dieren brengen leven terug in bedreigd grasland en gezondheid voor 
dier en mens. 
 
Het lijkt een onwerkelijke gedachte. Grazende dieren, die door de UN aangewezen zijn als schadelijk 
voor het klimaat, zouden de oplossing kunnen zijn voor een ongrijpbaar probleem. Vee dat gehouden 
wordt alsof het een wilde kudde is kan koolstof opruimen uit de atmosfeer en vastleggen in de bodem 
als onderdeel van een natuurlijk proces. Terwijl ook gezorgd wordt voor het terugbrengen van 
voedingsstoffen in onze voeding en het boeren weer rendabel wordt. 
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Ook het verbouwen van gewassen heeft een kans in grasland. Ploegen bestaat niet meer, een 
eenjarig gewas wordt gezaaid met een speciale boor direct gezaaid in grasland. Het graangewas 
groeit in de periode dat het grasland in rust is. Na de oogst begrazen de koeien het land. In Australie 
wordt dit al gepraktizeerd, met succes voor de boer en het milieu. 
 
Alle voorbeelden maken duidelijk dat bodems over ongekende kracht beschikken als de microbiele 
populatie toegestaan wordt te floreren. 
De Britse milieuactivist Dave Stanley, een voormalig straaljagerpiloot en nu experimentele boer, stelt 
dat we in plaats van een koolstofreductieplan moeten komen tot een maximalisatie van de koolstof-
opslag in de bodem. 
 
De bodem zou in het hart van de Britse politieke agenda moeten staan, vooral in relatie tot het 
probleem van de klimaatverandering. En dan niet in de vorm van reductie van koolstofdioxide. 
Atmosferische koolstof haalt 800 gigaton, terwijl de vegetatie op de wereld 1500 gigaton koolstof 
vasthoudt. En de bodems in de wereld hebben nog een 2500 gigaton vastgelegd. De bodem kan veel 
meer koolstof vastleggen dan koolstofreductie kan opleveren. De buiten grazende koe zal daarbij de 
meest effectieve manier zijn om tot maximaliseren van de koolstof opslag te komen. 
 
 

Hoofdstuk 8.  
Op zoek naar echte melk 
 
De winter van 2014/2015 was een slechte tijd voor zuivelboeren als we de media moeten geloven. De 
prijzen voor melk zakten met een kwart. De winst daalde en sommige boeren verloren veel geld. 
Wat was het aandeel van de zuivelboer in deze ontwikkeling? 
 
Gras is het goedkoopste en het beste voer voor melkkoeien. Het geeft ook de voedzaamste melk. 
Maar na tientallen jaren van marktbescherming lijkt de zuivelindustrie deze simpele waarheden te zijn 
vergeten. Boeren hebben het voor elkaar gekregen om een aantal kostenposten toe te voegen die niet 
echt nodig zijn: chemische bemesting, pesticiden, massief-grote machines, grote schuren en enorm 
betonoppervlaktes. Dat is waarom zij nu niet meer in competitie zijn met een meedogenloze 
wereldmarkt.  
 
Ondertussen ontstaat er behoefte aan productie en afname van lokale grasmelk. Consumenten zijn 
geinteresseerd en bereid de prijs te betalen. Boeren zoeken naar andere mogelijkheden om hun vee 
te houden en hun land te gebruiken. Een twintigtal koeien kan voor een inkomen van een jonge boer 
zorgen. In Engeland hoopt men op de opkomst van micro-zuivelboerderijen, in vergelijking met de 
opkomst van de kleien bierbrouwerijen. Onder andere ook Fiona Provan is op zoek naar systeem met 
lage kosten, koeien en kalveren  in de wei en een korte lijn van gezonde melk van koe naar 
consument. Zij hoopt een realistisch businessmodel te vinden dat op meerdere locaties uitgevoerd 
kan worden. 
 
 

Hoofdstuk 9. De Nieuwe Natuurlijke Boerderij 
 
Het verdwijnen van vogels en andere poplaties van dieren, insecten en planten uit het platteland is 
niet de prijs die wij moeten betalen voor de zekerheid gevoed te worden. Het is geen indicatie voor 
een efficient boerenbedrijf. Nee, het is een teken dat het agrarische systeem diep in de problemen zit. 
Als de vogels verdwijnen is het bijna zeker dat onze bodems er slecht aan toe zijn. En dat is een 
bedreiging van onze voedselvoorziening. 
 
In de periode van intensief, chemisch boeren is het aandeel mineralen in onze dagelijkse voeding 
sterk afgenomen. David Thomas ontdekte dat tussen 1940 en 1991 onze groenten gemiddeld 24 
procent magnesium, 46 procent calcium,27 procent ijzer en maar liefst 76 procent koper minder 
bevatten. Voor wortelen zijn de cijfers nog erger.Het betekent dat de jonge moeder die met moeite 
een paar groene groenten of wortels bij haar kinderen naar binnen krijgt, door het systeem wordt 
opgelicht. De groenten groeien op zieke bodems en missen belangrijke voedingsstoffen. 
 
Voedingsdeskundigen reageren redelijk laconiek. Omdat men nu een gevarieerder dieet heeft is het 
onwaarschijnlijk dat een tekort van een bepaald mineraal zal optreden. Het is een houding die de 
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tijdgeest weergeeft. Voeding is ook een product waarbij het om de hoogste opbrengst gaat tegen de 
laagste kosten. Kwaliteit doet er niet toe. Het is de cultuur die gekomen is met de gesubsidieerde 
landbouw. 
 
De landbouw die nodig is moet rekening houden met de realtie tussen de plant en de bodem. En het 
belang van een groep organismen die onder de schimmels vallen. De grootste groep vormen de 
vesicular-arbuscular mycorrhizae (VAM). Zij vergroten het uitwisselingsoppervlak tuusen plant en 
bodem met een factor 10.000. Daarom zijn zij wezenlijk voor onze gezondheid.  
 
John Reeves, een boer in ruste, heeft met het doen van veel experimenten aangetoond dat de 
mycorrhize een belangrijke rol spelen in de opbrengst van een gewas, maar vooral ook in de 
mineralensamenstelling van het gewas. 
 
De boeren uit vroegere tijden wisten proefondervindelijk dat het goed was om veel gewassen te 
roteren, om vee te laten grazen op delen van het geheel, om rust te geven aan begraasde delen en 
om diversiteit te omarmen. Al deze agrarische bedrijvigheid hield op een of andere manier rekening 
met de vruchtbaarheid van de bodem. Deze werd gevoed door een variatie aan begroeiing en 
incidentele beweiding. Geen chemische bemesting, geen pesticiden, geen machines. Dit maakte ook 
dat ziekten bij het vee nauwelijks voorkwamen. 
 
Bij boeren die teruggaan naar de vroegere manier van het land beweiden met kuddes zijn de effecten 
op de bodem, het landschap en het vee evident. Nog beter en productiever kan het worden als ook 
bomen meedoen in het totale systeem. 
 
Het is duidelijk dat het land geheeld kan worden door de biodiversiteit op de boerderij te verrijken. De 
voedingswaarde van onze voeding zal hierdoor ook toenemen. Het is tijd om de lessen van de jager-
verzamelaar toe te passen in de toekomstige systemen. Op dit moment is de markt of de consument 
nog niet bereid de prijs te betalen die nodig is om de boerderij te laten renderen, 
 
Dit wordt als snel gebruikt door de voorstanders van chemische tarwe-producten. Zij stellen dat we 
moeten kiezen : natuur en hongerige mensen of voedsel voor iedereen. Beiden kan niet. Vandaar het 
wijdverbreide gezegde dat de boer wel moet werken met chemicalien en pesticiden om zoveel 
mogelijk te produceren. Als hij dat niet doet, laat hij de hongerigen in de wereld in de steek. 
 
Dit boek beoogt te laten weten dat het beter is om te werken aan een gezond landschap, een gezonde 
bodem en dus een gezonde mens.  
 
Realistich gezien kunnen de enkelen die nu een op gras gebaseerde boerderij runnen nog 
onvoldoende produceren, in ieder geval niet zolang we nog zoveel vlees consumeren. Het is 
onduidelijk hoever we kunnen komen als de bodembiologie haar werk kan doen. Op dit moment is het 
systeem van het terug-naar-natuurlijk-landgebruik nog niet levensvatbaar. Het is weliswaar het 
gezondst en het duurzaamst maar het kan nog niet op grote schaal uitbetalen. Wel laat het de weg 
zien die te gaan is. En mogelijk vinden we de manier om meer te produceren zonder het systeem aan 
te tasten. Bovendien is het zo dat we gemakkelijk minder vlees kunnen eten, want het is veel 
gezonderen voedzamer. 
 
Het zou kunnen betekenen dat we weer groene randen om onze bebouwde omgeving krijgen met 
allerlei voedingsmiddelen en tegelijkertijd geen erosie, geen overstromingen, schone rivieren en veel 
atmosferische koolstof vastleggen in de bodem. 
 
 

Hoofdstuk 10. Onze toekomst van grasvoeding 
 
Het maakt verdrietig dat de terugkeer van echte voedingsproducten nog op zich laat wachten. Veel 
van het agrarische land blijft vastzitten in een toxische omarming van de agro-industrie. Subsidies 
blijven de kurk waar het op drijft. De gedachte het zonder subsidies te moeten doen zal boeren de 
straat op drijven om te protesteren. 
 
Het is moeilijk om te overdrijven om de ernst van de gevolgen van de subsidies op onze 
voedselvoorziening duidelijk te maken. Het eigen initiatief is erdoor verstikt en de ondernemersgeest 
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van generaties is er door gedood. In plaats daarvan zijn de boeren terecht gekomen in een 
productiesyteem waar alleen de pesticide bedrijven en de grote voedingsketens profijt van hebben. 
 
Vreemd genoeg komen de hoopvolle signalen van een komende verandering uit Amerika. De 
amerikaanse consument is zich meer dan de britse bewust van het belang van grasvoeding. De 
afschuw van de intensieve vleesproductie met een behoorlijke antibiotica-gift heeft gemaakt dat zij op 
zoek gegaan zijn naar graszuivel en grasvlees. 
 
Als voorbeeld, de retailwaarde van vlees is van $5 miljoen in 1998 naar $400 miljoen  in 2013 gegaan. 
In de afgelopen 10 jaar is de markt gegroeid met 25 procent. De grote retailers hadden, op een na, 
geen aandeel in deze markt. Klanten gaan direct naar de boer, kopen ingevroren vlees via de mail of 
in een boerderijwinkel. 
 
Boeren, de grote en de kleine, ontdekken dat de levering van ‘echte voedingsproducten’ direct aan de 
klant aardig betaalt. Sommige van de meest succesvolle grasland boeren in Amerika verkopen een 
uitgebreid assortiment via online winkels. Grasproducten brengen een revolutie teweeg op het 
platteland. Het wordt ‘regeneratieve landbouw’ genoemd, met name omdat het de 
bodemvruchtbaarheid hersteld. Maar tegelijkertijd hersteld het ook de landbouwbedrijven, de 
plattelandsgemeenschap en de planten en dieren gemeenschappen op het platteland. 
 
De Amerikaanse beweging kent in Engeland een kleinere aanhang in de Paleo-beweging. Dezelde 
bewegings die bezig is met een natuurlijk-eten programma aangevoerd door Loren Cordain. Het cave-
man dieet. Ook het populaire fitness programma, CrossFit, ontwikkeld in de USA,  steekt in op 
grasproducten. Her en der vind je mensen die er mee bezig zijn. Boer Will Buckley heeft bijvoorbeeld 
het boerderij-op-tafel restaurant ontwikkelt. 
 
Ook zijn er initiatieven die een lokale groep consumenten binden aan lokale boeren. Een lokale 
voedselclub is een manier om als gemeenschap een verbinding met de levende omgeving en de 
levende bodem aan te gaan. Voor de betrokken boeren is dit een goed initiatief: omdat ze direct aan 
de consument verkopen is er een goede boterham te verdienen aan deze omgevingsvriendelijke 
landbouw. Het vraagt mogelijk wel van de boer dat hij meebeweegt op de online wereld en op zoek 
gaat naar de vraag in zijn directe omgeving.  
 
De grasvoedings beweging is van en voor mensen. Het is de samenwerking tussen degenen die de 
voeding produceren en degene die kiest voor beter voedsel dan datgene dat geboden wordt door de 
industrie. Het geeft de macht terug aan de mensen op een basisniveau, wat wil ik eten. En eigenlijk is 
dat in de kern democratie. 


