Vervangen - een nieuw, beter systeem

战略

Opkomende landen willen agroparken

STRATEGI

16

17
16

Impressie van een gepland agropark in Caofeidian (China).

农业园南部鸟瞰图
f Greenport Caofeidian

Metropolitane landbouw met agroparken in zich ontwikkelende landen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de groeiende vraag naar dierlijke eiwitten en daarmee aan de voedselzekerheid, stelt Madeleine van Mansfeld van Alterra. EL&I speelt
een belangrijke rol met het bijeenbrengen van partijen in het buitenland.
Ze hebben het druk, Madeleine van Mansfeld,
Peter Smeets, Arjen Simons en nog zo’n twintig
andere onderzoekers uit verschillende hoeken
van Wageningen UR. Ze werken aan het ontwerpen en opzetten van agroparken, rurale hubs –
netwerken van mensen met bedrijfjes die werkruimte en ideeën delen – en nieuwe agrologistiek in opkomende economieën. Concepten
volgens principes van industriële ecologie
en duurzamer dan veel gangbare systemen.
Ze werken in opdracht van overheden en
bedrijfsleven in het buitenland, en de vraag
neemt toe. Het gaat om geclusterde productie
waarbij vlees, zuivel, eieren, groente en fruit
worden verwerkt en verhandeld in grootschalige
complexen dicht bij de stedelijke consument.
Ook goed voor de mens, want de systemen

leveren werk op en vragen om goed onderwijs voor de werknemers. In China en India
zijn de plannen bijna zover dat de bouw start.
Maar ook in Zuid-Afrika, Vietnam, Taiwan,
Mexico, Egypte en Oekraïne tekenen zich
plannen af waarbij onderzoekers van
Wageningen UR een centrale rol vervullen in
meeontwerpen met de opdrachtgevers.
‘De vraag naar eiwitten en hoogwaardig gegarandeerd veilig voedsel neemt in al die landen extreem snel toe. Onze eigen veehouderij
zit aan zijn randen. Het is tijd voor andere
listen’, zegt Van Mansfeld. In het buitenland
is er de ruimte voor agroparken die in
Nederland lastiger te vinden is. Daarnaast
ontbreekt het in veel ontwikkelende landen
aan een goed agrologistiek netwerk van
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toeleverende boeren met voldoende kwaliteit.
‘De ervaring die Nederland heeft opgedaan met
de veehouderij is iets om trots op te zijn. Die
kennis is een belangrijk exportproduct’, vindt
Van Mansfeld. ‘Landbouwattachés doen prima
werk in de matchmaking tussen het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Het is
belangrijk dat we het onderwijs niet vergeten.
Deze systemen kunnen niet zonder goed opgeleide mensen op alle niveaus.’
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