Brutalen hebben de

Rens Kuijten onderzoekt de mogelijkheden voor
Brutalen hebben de halve wereld, dat moest de
oprichter van het Nuffield Scholarship, Lord Nuffield, gedacht hebben toen hij in 1943 in Engeland
zijn beurs oprichtte. Het Nuffield Scholarship
geeft jonge agrarische ondernemers de kans en
financiering om een onderzoek gericht op hun
bedrijf binnen een jaar internationaal uit te voeren. Rens Kuijten (34) uit Sterksel solliciteerde
afgelopen jaar op een Nuffieldbeurs en zit nu middenin zijn onderzoek over het opzetten van een
quinoaketen in Nederland.
Tekst: Ellen van den Manacker

Krachtvoer
Samen met een compagnon runde Rens tot
zes jaar geleden een adviesbedrijf gericht op
veldkrachtvoeders voor de melkveesector. “Ik
heb vaak gezocht naar een economisch goede
bijdrage voor krachtvoer. Een zaadleverancier
attendeerde mij toen op quinoa”, vertelt Rens.
Quinoa is een Zuid-Amerikaans gewas en
familie van de ganzenvoet. De plant quinoa
levert een eetbaar zaadje op, waar relatief veel
eiwitten in zitten. “Voor de melkveesector was
het economisch niet interessant vergeleken
met het al aanwezige krachtvoer, maar voor
mensen bezit quinoa de beste kwaliteit plantaardige eiwitten.”

Sollicitatie
En zo solliciteerde Rens bij het Nuffield Scholarship met zijn vraagstuk: is het haalbaar om
in Nederland een quinoaketen op te zetten?
Het Nuffield Scholarship is een eenjarig traject
waarin jonge agrariërs de kans krijgen om een
vraagstuk van het eigen bedrijf internationaal
en met behulp van het Nuffieldnetwerk te
onderzoeken. “Ik heb omtrent mijn vraagstuk
een projectplan geschreven. Dit projectplan
moest aansluiten op de thema’s ondernemerschap, ketens en duurzaamheid. Daarnaast
moest het plan toekomstgericht en interessant
zijn voor de Nederlandse landbouw”, aldus
Rens. “Na een schriftelijke sollicitatie en een
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motivatiegesprek, werd de beurs aan mij toegekend en mocht ik mijn onderzoek starten.”

Leren van elkaar
Het Nuffield Scholarship start elk jaar in
februari met een congres van een week. In
deze week komen alle scholars met verschillende vraagstukken uit negen landen bij
elkaar. “Met zestig scholars en verschillende
sprekers uit de hele wereld komen we bijeen
om onze blik te verruimen, onderwerpen en
thema’s te bespreken en in discussie te gaan
met elkaar”, vertelt Rens. “De wisselwerking
en het begrijpen van elkaars denkwijzen,
ondernemerswijzen en cultuur is heel interessant om uiteindelijk terug te koppelen naar je
eigen vraagstuk en je eigen bedrijf.”

Het onderzoek
Via de Nuffieldbijeenkomsten en via literatuuronderzoek kwam Rens erachter dat er
quinoaketens in Canada, Frankrijk, Tasmanië
en Zuid-Amerika zitten. “Ik heb in drie weken
verschillende bedrijven uit de quinoaketen in
Bolivia bezocht. Bolivia is de hoofdstad van
de quinoateelt, ze telen daar meer dan 60.000
hectare quinoa”, vertelt Rens. “Na Bolivia ben
ik naar Canada gegaan, waar een bedrijf zit
dat al 15 jaar in de quinoa zit. In Canada heb ik
gebruik gemaakt van mijn Nuffieldnetwerk”,
vertelt Rens. “Als je wordt toegelaten tot het

Nuffield Scholarship, dan krijg
je een boekje met daarin meer
dan 1000 volgers van het Nuffield
Scholarship over de hele wereld.
Al deze scholars mag je benaderen met vraagstukken of om
een keer bij hen op het bedrijf te
kijken. In Canada heb ik verschillende Nuffieldscholars benaderd, zij hebben
mij op sleeptouw genomen en veel van de
quinoateelt en het agrarische leven in hun
omgeving laten zien.”

Bolivia: quinoateler in

Eigen quinoaketen
Met alle informatie die Rens nu heeft verzameld over de quinoaketen wil hij uiteindelijke
een eigen quinoaketen opzetten in Nederland.
“Ik zou graag zien dat er in Nederland een
keten van de grond komt, die in samenwerking
met buitenlandse producenten de groeiende
vraag in West-Europa gaat dekken”, vertelt
Rens. “In de toekomst hebben we steeds
meer planten nodig met veel eiwitten om uiteindelijk die voorspelde 9 miljard monden te
voorzien van voldoende eiwitten. Met alleen
de veehouderij lukt dat niet, dat kan het milieu
niet aan. Quinoa is een goede aanvulling op de
opkomende vraag naar plantaardige eiwitten.”
In februari 2013 moet het onderzoek afgerond
zijn: “Dan ligt er een kant en klaar plan om de
quinoaketen in Nederland te realiseren.”

een quinoaketen in Nederland

thema

halve wereld

Bolivia, het schonen van quinoa op de hoogvlakte in
de Andes (aan de rand van Salar de Uyuni)
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Heb jij een interessant vraagstuk op je
bedrijf gericht op ondernemerschap,
ketens en/of duurzaamheid, die je
internationaal wilt onderzoeken? Ben
je tussen de 22 en 45 jaar en kun je een
HBO+ niveau aan? Spreek jij een aardig woordje Engels en kun je minimaal
zes weken in het buitenland onderzoek
doen? Kun jij dit alles botvieren met
een beurs van €7.500,-? Bezoek dan de
Nederlandse Nuffi eld Scholarship bijeenkomst op 27 september 2012, neem
een kijkje op de website: www.nuffi eldinternational.org, schrijf jouw motivatiebrief naar Nuffi eld Scholarship of
vraag meer informatie over het Nuffi eld
Scholarship bij manager van Nuffi eld
Nederland Elise Keurentjes (elise@
prinsconsult.nl).

Quinoa

Bolivia, geoogste quinoa op de hoogvlakte in de Andes.

Quinoa is een van origine biologisch en
glutenvrij product, afkomstig uit ZuidAmerika. In Nederland wordt quinoa nog
niet commercieel geteeld en is er alleen
een proefveld met quinoa in Limburg te
vinden. Voor de Europese samenleving
is quinoa tot op heden een luxeproduct,
met een graanachtige notensmaak. De
teelt van quinoa is een eenjarige teelt:
het product wordt gezaaid in april en in
augustus geoogst.

“De wisselwerking en het begrijpen van elkaars denkwijzen, ondernemerswijzen en cultuur is heel interessant.”
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